
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Verhitte kogel om geulen van Ø 40 mm te maken.
Ideaal om al uw installaties van stopcontacten en schakelaars
onzichtbaar te maken.

Technische details
Materiaal: Roestvrij staal.

Richtlijnen
Let op: uitsluitend te gebruiken met isolatiemateriaal van polystyreen
(E.P.S)!
Verboden voor alle andere isolatiematerialen: brandgevaar.

Toepassingen
Te gebruiken in E.P.S. isolatiemateriaal achter een gipswand.

Gebruiksmethode
1. Tijdens alle werkzaamheden: draag veiligheidshandschoenen, een

masker en een veiligheidsbril.
2. Maak met behulp van een klokboor 2 gaten van minstens Ø 40 mm

in de gipsplaat. Deze gaten moeten in verticale richting op maximaal
2.50 m van elkaar geplaatst worden.

3. De kogel gedurende 5 min met een snijbrander verhitten
(handschoenen, een bril en een masker dragen).

4. De hete kogel in het bovenste gat plaatsen, waardoor de
polystyreen smelt en een geul tot het 2e gat wordt gerealiseerd.

5. Na gebruik de kogel laten afkoelen in een bak met koud water.

Voordelen
Tijdbesparing: het uithollen van de plaat en
het opnieuw bepleisteren en beschilderen
van de hele muur is niet meer nodig!

Verhitte rvs kogel Ø 35 mm
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Plastic doos
Hoogte (cm) : 34
Lengte (cm) : 11,5
Diepte (cm) : 4

Netto gewicht (kg) : 0,5
Bruto gewicht (kg) : 0,6

Karton
Hoogte (cm) : 35,5
Lengte (cm) : 33
Diepte (cm) : 42,5

Netto gewicht (kg) : 15
Bruto gewicht (kg) : 18,530x

Pallet
Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 150
Bruto gewicht (kg) : 206300x
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