Wasmachine kraan aan gipsplaat met TOGGLER
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Boodschappenlijst
o
o
o
o
o
o
o
o

4x TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug
4x ø 4 x 40 mm voldraadschroeven
Schroefmachine
Verlengbitje
Kruiskopbitje
Meetlint
Potlood
Waterpas

Tips & Tricks
-

-

Probeer bij het indraaien van de kraan in één keer goed te eindigen.
Terug draaien kan het gastape beschadigen. Moet u deze toch terug draaien
wind er dan nieuw gastape omheen.
Draai de gastape met de klok mee om het schroefdraad van de kraan.
Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u deze schroeft.
Gebruik een handige muurplaat met klikkoppeling.
In de video gebruiken wij de Uponor RTM pers muurplaat met flens.
Let op: Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.

Montage stappen
Stap 1
Teken de schroefgaten af.

De gebruikelijke hoogte voor een wasmachinekraan is 80 cm.

Stap 2
Gebruik de TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug.

De TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug is zelfborend & zelfborgend.
Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u begint met
schroeven.

Stap 3
Schroef de muurplaat vast.

Gebruik ø 4 x 40 mm voldraadschroeven.
In de video gebruiken wij de Uponor RTM pers muurplaat met flens.
Let op: Bij de Uponor RTM pers muurplaat kunt u de buis er maar één
keer in vast klikken! Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.

Stap 4
Teken de schroefgaten van de klikzadels af.

Teken met de waterpas vanuit het hart van de muurplaat.

Stap 5
Gebruik de TOGGLER SP Mini Gipsplaat.

De TOGGLER SP Mini Gipsplaatplug is zelfborend & zelfborgend.
Duw de punt van de SP Mini in de gipsplaat voordat u begint met
schroeven.

Stap 6
Schroef de klikzadels vast.

Gebruik ø 4 x 40 mm voldraadschroeven.

Stap 7
Klik de pijp vast in de klikzadels
Bevestig de pijp eerst in de koppeling van de muurplaat voordat u deze in
de klikzadels klikt.
Let op: Bij de Uponor RTM pers muurplaat kunt u de buis er maar één
keer in vast klikken! Vast is vast, de pijp kan er dan niet meer uit.

Stap 8
Wind de gastape om het schroefdraad van de kraan.

Tip: Draai de gastape met de klok mee om het schroefdraad van de kraan.
Wikkel de gastape 3x volledig om het schroefdraad.

Stap 9
Draai de kraan vast.

Tip: Probeer bij het indraaien van de kraan in één keer goed te eindigen.
Terug draaien kan het gastape beschadigen. Moet u deze toch terug
draaien wind er dan nieuw gastape omheen.

