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Keratop Tec-board Paneel 13mm
standaard formaten

Aluminium hoekprofiel 150AN
lengte 2700mm

standaard WD voeg {oranje}

ondergrond  ontvetten

Tec-board verlijmingskit
rillen aanbrengen conform verlijmingadvies!
incl. onderlinge verlijming van de panelen {groen}Keratop Tec-board douche- vloer paneel 40mm

standaard formaat.

Kimband & Coating
 "indien gewenst"

siliconen kitwerk aansluiting wand - vloer {roze}

Keratop Tec-board Paneel 13mm
standaard formaten

Tec-board verlijmingskit
rillen aanbrengen conform verlijmingadvies!
incl. onderlinge verlijming van de panelen {groen}

ondergrond ontvetten

Vloerpanelen onderling verbinden d.m.v. Tec-board
verlijmingskit {groen}
Voeg = standaard WD voeg {oranje}

MONTAGE V00RSCHRIFTEN:

www.keratop.nl/service

REINIGING EN ONDERHOUD V00RSCHRIFTEN:

www.keratop.nl/service

KERATOP TEC-BOARD FOLDER:

www.keratop.nl/service

AARDING - NEN 1010 deel 7:

De norm spreekt over dat alle vreemd geleidende delen geaard dienen te worden

Tevens staan er in de praktijkrichtlijn NPR 5310 blad 10  voorbeelden ;
hierin wordt ook gesproken over een geleidende vloer ( bijv. voorzien van wapening)
welke doorloopt in andere ruimtes.

Bij juiste toepassing van Keratop Tec-board {douche-} vloerpanelen heb je te maken met
een geïsoleerde vloer, waardoor er dan ook geen potentiaal versleping op kan treden
van andere ruimtes.

Technisch gezien is een aardenet niet nodig bij de geïsoleerde Keratop Tec-board vloer.
Alle Keratop Tec-board elementen dienen onderling verlijmd te worden d.m.v.
Tec-board verlijmingskit, zodat er een aan ééngesloten wand- vloer systeem  ontstaat.

De installateur is ten alle tijde leidend / bepalend in het advies over het wel of niet
toepassen van aarding!
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