Inbouwschets Brandloopdeur EW60-1 & EW120-1

Deurdranger

Vrije doorgang

Bestelmaat = sparingsmaat - 10 mm

Min. sparingsmaat = bestelmaat + 10 mm

Scharnier

Scharnier

Sparingsmaat
Bestelmaat = sparingsmaat -15 mm
Vrije doorgang
Glas (optie)

BELANGRIJK
Dagmaat dient vlak te zijn
Dient haaks te zijn
Stabiele achtergrond
Montagevlak in een lijn
Afmortelen (derden) verplicht

Minimaal
Sparingshoogte:
Bestelmaat (hoogte):
Vrije doorgang:
Sparingsbreedte:
Bestelmaat (breedte):
Vrije doorgang:
Deurblad dikte:

mm
mm
mm
mm
mm
mm
62 mm

Gemeten

Inbouwschets Brandloopdeur EW60-1 & EW20-1
Kozijn doorsnede

Bestelmaat

BELANGRIJK
Dagmaat dient vlak te zijn
Dient haaks te zijn
Stabiele achtergrond
Montagevlak in een lijn
Afmortelen (derden) verplicht

Minimaal
Sparingshoogte:
Bestelmaat (hoogte):
Vrije doorgang:
Sparingsbreedte:
Bestelmaat (breedte):
Vrije doorgang:
Deurblad dikte:

mm
mm
mm
mm
mm
mm
62 mm

Gemeten

Inbouwschets Brandloopdeur EW60-1 & EW120-1
Montage hoekkozijn op beton, metselwerk of kalzandsteen

Bevestiging van hoekkozijn
Aanvullend bij cellenbeton - plaats de
ankers (3) (afstanden gelijk aan bevestigingspunt van kozijn). Gebruik pluggen 10 mm doorsnede (2).
Alternatief - bevestig plaatjes (4) aan
de bevestigingsankers met verzonken
schroeven (5) ST5.5 x 38 en onderlegplaatjes.
Plaats het kozijn met of zonder deurblad en breng het verticaal en horizontaal in de juiste positie.
Houd rekening met de metermarkering
(MR) aan de zijkant van het kozijn
Met deurblad - open de deur 90 gr. en
zet de deur met een scheghout vast.
Draai het kozijn met de stelschroeven
(1) vast
1-VLG : bij scharnier, 2-VLG : bevestig
met een plugverbinding Ø 10 (2) de
twee bovenste scharnierbevestigingspunten van de reeds aangebrachte bevestigingspunten resp. maak bij cellenbeton de plugverbinding op de
plaatjes. Bij cellenbeton met ankers bevestig het kozijn met verzonken
schroeven (5) ST5.5 x 38 en onderlegplaatjes aan de ankers.
Zonder deurblad - hang deurvleugel in.
Controleer de aansluiting van de deurvleugel op kozijn, stel evt. het kozijn
met de stelschroeven (1) bij.
Bevestig het kozijn met plugverbinding
op alle overige bevestigingspunten.
Steek de afdekkappen (6) erop.

Mortel afgieten

Vul het kozijn binnenin met mortel (M)
op.
Belangrijk: gebruik bij de verzonken
schroeven (5) ST5.5 in ieder geval de
onderlegplaatjes om het doordraaien
van het schroefdop te voorkomen.

Montage door Derden

BELANGRIJK
Dagmaat dient vlak te zijn
Dient haaks te zijn
Stabiele achtergrond
Montagevlak in een lijn
Afmortelen (derden) verplicht

Minimaal
Sparingshoogte:
Bestelmaat (hoogte):
Vrije doorgang:
Sparingsbreedte:
Bestelmaat (breedte):
Vrije doorgang:
Deurblad dikte:

mm
mm
mm
mm
mm
mm
62 mm

Gemeten

