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L-vormige rails verticaal tegen de wand 
houden (de zijde zonder uitsparing). De 
boorpunten markeren en aansluitend de 
pluggaten boren. L-vormige rails met 
behulp van bijbehorende plug en schroef 
bevestigen.

Alle muurafstandhouders [Afb. 6] met bijbehorende 
pluggen volgens [Afb. 14] aan de muur bevestigen. 
De afstandhouders moeten op een dubbele tralie 
rusten. Door de maasmat even te fixeren, kunnen de 
boorgaten probleemloos worden gemarkeerd.

De montagehandleiding is bedoeld voor de gekwalificeerde handwerker, die weet hoe een montage veilig en deskundig uitgevoerd moet worden. Beschikt de 
handwerker niet over een van deze kwalificaties, dan moet een deskundig montagebedrijf met de werkzaamheden worden belast. Voor een correcte montage is het 
noodzakelijk dat de ondergrond onder de wandbekleding voldoende verdicht is en het vulmateriaal voldoende verdicht wordt door lichtjes met een rubber hamer op de 
matten met dubbele staven te kloppen. Een basiselement bestaat, afhankelijk van de elementhoogte, uit L-vormige rails [Afb. 1], zijdelingse matten [Afb. 2], maasmat 
[Afb. 3], en de hiervoor benodigde universele klemmen [Afb. 4-5] alsmede voldoende afstandhouders [Afb. 6-7]. Controleer vóór de montage of de levering volledig is.

[Afb. 2] [Afb. 3] [Afb. 4] [Afb. 5]

[Afb. 8] [Afb. 9]

[Afb. 11] [Afb. 12] [Afb. 13]

De afstand X van de L-vormige rails is de lengte van de maasmatten
 + 5 cm (zie [Afb. 14]).

De zijdelingse matten met de klemset 
[Afb. 5] bevestigen aan de L-vormige 
rails.

Alle stootafstandhouders [Afb. 7], indien gewenst, 
met bijbehorende pluggen bij de matstoten aan de 
muur bevestigen. Vanaf 140 cm hoogte gebruik van 
twee maasmatten voor blijvend eenvoudige vulling 
en montage. Tot 180 cm hoogte kan alternatief ook 
een maasmat gebruikt worden.

De maasmatten in de muur- en stootafstandhouders 
hangen en aansluitend met de universele klemmen 
bevestigen aan de zijdelingse matten volgens 
[Afb. 14]. De stootafstandhouders moeten beide 
hekwerken bij een stoot fixeren.
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[Afb. 1] [Afb. 7][Afb. 6]

[Afb. 10]

lengte van de mat x (+5 cm)

metselwerk

lengte van de mat x
2,5 cm 5 cm
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De vermelde inhangpunten van de afstandhouders vormen een aanbeveling en kunnen indien gewenst optioneel worden uitgebreid.

[Afb. 14]

Aanwijzing: gebruikstechnische aanbevelingen in woord en geschrift, die op basis van ervaring naar 
beste weten volgens de actuele stand van de kennis in wetenschap en praktijk worden gegeven, zijn 
niet bindend en vormen geen contractuele rechtsverhouding en geen nevenverplichtingen. In geen 
geval ontbinden zij kopers van de verplichting het product zelf te controleren op geschiktheid voor het 
beoogde gebruiksdoel.

Geen garantie voor drukfouten en vergissingen. Wijzigingen voorbehouden!                  Stand: 10-2014

[Afb. 15a] [Afb. 15b] 
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