
Inhoud set chemische verankering aantal

A Ankerstrip 90 cm 2x

B Anksterstrip 20 cm 1x

C Compriband TP605 1x

D Vinleyster hybridemortel 1x

E Stokeind incl. onderlegschijf en zeskantmoer 4 x 

F Schroef 4.5 x 60 mm verzinkt 20x

G Plug duopower nr. 6 (4-5) 10x 
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STAPPENPLAN

Stap 1 - Bevestig de lange ankerstrips (A) met ca. 8 x schroeven (F) en de korte ankerstrip (B) met ca. 2 x schroeven (F) op de achterzijde van de kast. Bevestig
de compriband (C) aan de twee buitenkant naast de lange ankerstrips (B). LET OP! Bevestig de ankerstrips ca. 5 - 5,5 cm vanaf de rand zodat de strips op de
vuren constructie van de Ariela en niet alleen op het buitenmateriaal (indien achterwand aanwezig is).

Stap 2 - Gebruik boormaat 8 en boor 4 gaten in de muur op de plaatsen waar de kast met 4 x stokeinden (E) chemisch verankerd moet worden. LET OP! Bij
het boren op de instructies die op de hybridemortel (D) weergeven zijn en bevestig de 4 x stokeinden (E).

Stap 3 - Gebruik boormaat 6 en boor 2 gaten in de muur voor de korte ankerstrip (B) en bevestig de kast met 2 x schroeven (F) en 2 x pluggen (G). Bevestig de
kast op aan de korte ankerstrip (B). LET OP! De kast kan maximaal 5 minuten aan deze korte verankering (B) blijven hangen.

Stap 4 - Volg de instructies op de verpakking van de hybridemortel (D). Als de mortel is uitgehard, draai de 4 x stokeinden (E) en de moeren aan.

Stap 5 - Gebruik boormaat 6 en boor 8 gaten in de muur en schroef de kast extra vast met de overige 8 x schroeven (F) en 8 x pluggen (G).
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Zelf bij de hand houden:

(STEEN)BOOR (maat nr. 8 en nr.6)


