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MUURAFDEKPROFIELEN - MONTAGERICHTLIJNEN

Alvorens de aluminium muurafdekprofielen te plaatsen dient ervoor gezorgd te worden dat de ondergrond
volledig vlak is. De buitenmuur en de binnenmuur dienen op hetzelfde niveau gebracht te worden. Eventuele
isolatie, waterdichtingen, houten uittimmeringen en waterbestendige multiplex 18 mm dienen steeds
aangebracht te worden vóór het plaatsen van de muurafdekprofielen.  Alvorens de muurafdekprofielen worden
ingemeten dient ervoor gezorgd te worden dat de muren volledig afgewerkt zijn; isolatie aan de binnenmuren,
gevelbekledingen en crépi dienen volledig afgewerkt te zijn.

• Uitlijnen en plaatsen van de aluminium klembeugels, tussenafstand 700 à 1000 mm volgens de opgave van
de fabrikant + plaatsen van de halve hoekbeugels tegen het opwaaien en opheffen van de hoekstukken. De
beugels worden gemonteerd met kunststof ondervulblokjes om de helling van 2° van de
muurafdekprofielen te bekomen.

• Aanbrengen van 2 stroken siliconen op de klembeugels.

• Plaatsen van de hoek- en T-stukken d.m.v. klikken over de hoekbeugels.

• Op maat zagen van de passtukken.

• Monteren van de overige lengtes muurafdekprofiel d.m.v. klikken over de muurbeugels. Onder de voeg
dient steeds een klembeugel geplaatst te worden.

• Monteren van de voegovertrekken : alvorens de voegovertrekken over de muurafdekprofielen te clipsen
dient links en rechts een strook siliconen aangebracht te worden op de muurkappen.

• Opkitten van de kso (opgaande eindstukken) en eventueel plaatsen en opkitten van de losse eindstukken.

• Indien verstevigingen dienen aangebracht te worden voor de verticale stijlen van balustrades dienen de
posities hiervan aangegeven te worden bij de opmeting.


