inncempro

INNCEMPRO KANTPLANKEN
®

MONTAGEHANDLEIDING

MONTAGE ONDER ONDERDORPEL

• Breng op de bovenzijde van de kantplak een dubbele ril kit(bijv. Siliconenkit) aan. Dit om vochttransport te 		
voorkomen tussen de Inncempro® kantplank en de onderdorpel.
• De Inncempro® Kantplank wordt terugliggend t.o.v. de voorzijde van de dorpel geplaatst en vervolgens op 		
de fundering vastgeklemd met een wig.
• Vervolgens wordt de Inncempro® Kantplank ondersabelt met specie.

PLAATSING ONDER EEN GEVELSYSTEEM, BIJVOORBEELD STAAL OF HOUT

• De Inncempro® Kantplank wordt met Illbruck PU 010 Universeel Lijmschuim of een cementgebonden 		
tegellijm gelijmd tegen de zijkant van de betonvloer.

RICHTLIJN T.B.V. AANBRENGEN LIJMSCHUIM:

• Breng minimaal een ril isolatielijm aan op de omtrek van de isolatieplaat om
vervolgens op de volledige breedte van de isolatieplaat rullen aan te brengen
om de ca. 300 mm of in een zigzag (zie afbeelding). Open tijd van de 		
isolatielijm is maximaal 10 minuten.
• Breng de Inncempro® Kantplank aan op de ondergrond en druk goed aan. 2-3
minuten in positie houden.

GEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES

Gebruik voor het zagen van de cementgebonden dekplaat een zaagblad voorzien
van diamant geharde tanden of een diamantblad. Zagen altijd met de zichtzijde naar
beneden.

UITGANGSPUNTEN VERWERKING
Inncempro BV
Bezoekadres:
Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland
Postadres:
Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland
Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl

• Gebruik geen lijmen die oplosmiddelen bevatten.
• Schilderen is mogelijk met een dampdoorlatende muurverf zonder oplosmiddelen. Verfsysteem moet Alkalibestendig zijn en geschikt om toe te passen op een cementgebonden ondergrond. Voor een geschikt verfsysteem raadpleeg uw verfleverancier.
• Bescherm de isolatie tegen langdurige invloed van UV- licht.
• Wijzigingen aangebracht aan de kantplank ten nadele van de constructie van het element vallen buiten de garantie.
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MONTAGE PRINCIPES NA DE VERLIJMING VAN INNCEMPRO® KANTPLANKEN
• Volledig boven het maaiveld:
Indien de kantplank boven het maaiveld wordt geplaatst, dient de kantplank tevens mechanisch te worden
bevestigd middels Inncempro® Kantplankschroeven.
• Deels onder het maaiveld:
Indien de kantplank meer dan 35% van de hoogte boven het maaiveld uitsteekt, dient de kantplank tevens
mechanisch te worden bevestigd middels Inncempro® Kantplankschroeven.
• Randafstanden ten behoeve van de mechanische bevestiging:
De dekplaten voorboren (1,2 x diameter schroef bij glijpunten, fixatiepunten met diameter schroef).
C1 = 25 mm
C2 = 30 mm
B = maximaal 600 mm (standaard lengte 1250 mm)
A = maximaal 500 mm
De onderlinge schroefafstand “A” (van onder naar boven) bedraagt maximaal 500 mm hart op hart, indien de
afstand van “A” groter is dan 500 mm is een extra rij schroeven over de lengte van de kantplank benodigd.
Let op, indien Inncempro® Kantplanken enige tijd na montage bloot worden gesteld aan weersinvloeden, adviseren
wij de kantplank altijd mechanisch te bevestigen middels Inncempro® Kantplankschroeven.
Definitie enige tijd: maximaal 14 dagen tenzij extreme weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op het element
waardoor de mechanische bevestiging direct moet plaatsvinden.
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• De Inncempro® Kantplanken dienen droog en vlak te worden opgeslagen en niet te worden blootgesteld aan
weersinvloeden. De transportverpakking is geen afdekzeil.

INFORMATIE www.inncempro.nl of neem telefonisch contact op via +31(0)74 250 13 94
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