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Verwerkingsvoorschriften
Verwerkingsvoorschriften Permoxxboard hangtoiletten

Technische tekening met afmetingen
30

Permoxxboard
Permoxxboard
is
een
homogeen
vezelversterkt
gegoten
plaatmateriaal. Permoxxboard bestaat uit magnesiumoxide,
magnesiumchloride, glasvezel en o.a. perliet. Permoxxboard is
onbrandbaar.
Permoxxboard voor hangtoiletten
Permoxxboard voor hangtoiletten is speciaal ontworpen voor voor
hangtoiletten op sanitaire installatiewanden. De Permoxxboard is
voorzien van voorgeboorde uitsparingen voor leidingen en
bevestigingen voor hangtoiletten.Permoxxboard is vochtongevoelig,
schimmelvrij en heeft een goede ondergrond voor tegelwerk.
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Benodigdheden
Permoxxboard hangtoiletten
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Afmetingen
Dikte
Lengte
Breedte

600

600

1200

1. Installatiewand plaatsten
De Permoxxboard installatiewand voor hangtoiletten loodrecht
en waterpas installeren. Maximale afstand tussen de verticale
staanders 600 mm.

Tegellijm

Oppervlak
Gladde zijde is voorkant.
Ruwe zijde is achterkant.
Verwerking
Permoxxboard kan met standaard handgereedschap worden
verwerkt. Zagen kan met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag.
Afzuigen van stof en het dragen van een veiligheidsbril tijdens het
verwerken wordt geadviseerd. Bevestigen kan met schroeven,
nieten, spijkers of lijm. Gefosfateerde of verzinkte schroeven met
boorkoppen wordt aangeraden.
Belangrijke informatie
Permoxxboard kan met verschillende materialen worden afgewerkt.
Permoxx Nederland BV adviseert altijd om de
verwerkingsvoorschriften van de betreffende leverancier op te
volgen.
De gegevens zoals vermeld in deze verwerkingsvoorschriften zijn
verkregen onder speciale omstandigheden. De gebruiker van deze
gegevens dan wel van Permoxxboard blijft verantwoordelijk voor de
juiste toepassing ervan.
Mocht u gegevens missen of enige twijfel hebben of de gegevens
zoals hier opgenomen voldoen aan de (voorgeschreven)
toepassingseisen neemt u dan contact op met Permoxx Nederland
BV.
Contactgegevens
Permoxx Nederland BV
Kadijkselaan 11
2861 CG Bergambacht
Nederland

+31 (0) 33 260 00 035

info@permoxx.com

www.permoxx.com
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2. Permoxxboard hangtoiletten op maat zagen
De Permoxxboard installatiewand met een hand-, cirkel- of
decoupeerzaag op de juiste maat zagen.
3. Drukknop uitzagen
Passende uitsparing voor de drukknop uitzagen.
4. Permoxxboard installatiewand bevestigen tegen stalen
frame
Permoxxboard installatiewand met schroeven en rozetten
bevestigen met schroevendraaier op stalen frame. Minimaal 3
bevestigingen per verticale staander.
5. Boven- en zijkant(en) afdichten met Permoxxboard
Zowel de bovenkant als de zijkant van de installatiewand
afdichten met Permoxxboard stroken door middel van lijm – en
afdichtingsmiddel.
6. Naden en aansluitingen installatiewand
De naden en aansluitingen verstevigen met weefselband (of
voegdichtband).
7. Betegelen
De Permoxxboard installatiewand met de door de leverancier
voorgeschreven voorstrijkmiddel behandelen. Vervolgens met
de door de leverancier voorgeschreven tegellijm Permoxx
installatiewand en Permoxxboard betegelen. Tegels voegen met
een waterdicht, flexibel voegmiddel.
8. Naden en aansluitingen installatiewand vloer/wand
Naden en aansluitingen Permoxxboard installatiewand met
vloer en wand afdichten met siliconenkit geschikt voor sanitaire
ruimtes. Zorg voor voldoende kitruimte (naad) bij het tegelen,
zodat de kit voldoende hechtoppervlak heeft.

