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RUTObox montage handleiding & verwerkings voorschriften.
Breedplaatvloer.
U meet de dikte van de breedplaatvloer die maat plus 2 mm tekent u af op de zijkant van de
RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set.
Daarna plaats u de RUTObox in de sparing en boort deze vast op de breedplaatvloer zorg
ervoor dat rondom de RUTObox een vrije ruimte is van 10 mm ten opzichte van de
breedplaatvloer deze dient u af te purren.
U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat
is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en
bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op de breedplaatvloer.
Verlaagd plafond.
U meet de dikte van de plafondplaat die maat plus 4mm tekent u af op de zijkant van de
RUTObox gemeten vanaf de fermacell zijde daar monteert u bij voorkeur de SK montage set.
Daarna neemt u 2 rachels 4mm dunner dan de rachels van het plafond bepaal nu de
plaats van de RUTObox en plaats daar de rachels tussen maat van de rachels RUTObox
plus 20 mm daarop monteert u de RUTObox.
U kunt nu op elke gewenste plaats een gat boren om de elektrabuis in te voeren de gatmaat
is gelijk aan de diameter van de elektrabuis steek de buis 20 mm in de RUTObox en
bevestig de elektrabuis op maximaal 300 mm van de RUTObox op het rachelwerk.
Bij langdurige blootstelling aan regen dient u de RUTObox af te dekken met bouwfolie bij
de SKF, SPF, SKV en SPV serie is dit niet nodig die zijn volledig weersbestendig.
Voor de afwerklaag wapeningsgaas aanbrengen over de aansluiting RUTObox breedplaatvloer
plafondplaat of muur om scheurvorming tegen te gaan.
Raadpleeg altijd de constructeur i.v.m extra wapening rond de RUTObox wij zijn hier niet
aansprakelijk voor.
Muur.
De RUTObox plaatst u tijdens het metselen of lijmen van de muur of achteraf.
U plaats de SK montage set op de zijkanten van de RUTObox en metselt deze in een laag in.
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