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VITOFIX PLUS SPIEGELBEVESTIGING – met onmiddellijke draagkracht van de lijmverbinding
Met het nieuwe VITOFIX PLUS-verbindingssysteem worden spiegels van alle mogelijke afmetingen snel en onzichtbaar bevestigd.
Zelfklevend met klittenbandtechnologie.
Voordelen
•
•

De lijm kenmerkt zich door hoge aanvangs- en eindkleefkrachten.
De zelfklevende verbinding is duurzaam en de spiegelbevestiging
kan ook in ruimten toegepast worden, die tijdelijk blootstaan aan
een hogere luchtvochtigheid dan normaal het geval is, bijv. in badkamers. Gebruik in vochtige ruimten met een hogere luchtvochtigheid door spatten en condenswater is niet aan te bevelen.
De montage is bijzonder eenvoudig en tijd- en kostensparend.
Na de montage kan de spiegel zonder gebruik van gereedschap
afgenomen en weer opgehangen worden.
Het praktische klittenband garandeert, dat de spiegel gedurende de
montage niet verschuift. Kleine correcties van de spiegelpositie naar
de zijkant, naar boven of beneden zijn echter nog steeds mogelijk.

•
•
•

Montage
De bevestiging gebeurt door middel van de in de wand geschroefde muurhaken en de in de zelfkleeftechniek aangebrachte
spiegelhouders. Voor de bevestiging van de muurhaken en de afstandhouders in de wand hebt u pluggen (8 x 40 mm), schroeven
(5 x 40 mm) en onderlegringen nodig. Voor de juiste montage zijn bij iedere spiegelbevestiging de bijbehorende montage-of
verwerkingsvoorschriften bijgevoegd. Ten behoeve van de permanente montage van uw spiegel dienen deze in acht te worden
genomen.
1.
2.
3.

Muurhaken en afstandhouders met pluggen en schroeven aan de wand bevestigen.
De beschermfolie aan de achterkant van de zelfklevende oppervlakken van de spiegelhouder en de fleeceplaatjes verwijderen.
De zelfklevende delen op de achterkant van de spiegel gelijkmatig en krachtig vastdrukken. De lijmverbinding is direct belastbaar.
Spiegel horizontaal in de muurhaken hangen, klitband aandrukken. Klaar!

Technische gegevens
VITOFIX PLUS I

voldoende voor 1,6 m² spiegeloppervlakte met 6 mm spiegeldikte (per 24 kg spiegelgewicht)
Inhoud set: 2 spiegelhouders (zelfklevend), 2 muurhaken, 2 klittenbandbevestigingsplaten met afstandhouders (klittenband en fleece-gedeelte, zelfklevend)
Inhoud doos: 12 sets

VITOFIX PLUS II

voldoende voor 0,8 m² spiegeloppervlak met 6 mm spiegeldikte (per 12 kg spiegelgewicht)
Inhoud set: 2 spiegelhouders (zelfklevend), 2 muurhaken, 2 afstandhouders van schuimrubber (zelfklevend)
Inhoud doos: 30 sets

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het produkt wordt
gebruikt.

