
Productspecificatie 

 OS-BM-70 | Ophangset blinde montage I (70x70 mm) 

 OS-BM-100 | Ophangset blinde montage II (100x100 mm) 

   Maximaal oppervlak in m2 voor 

Artikelnr Afmeting montage plaat Max. gewicht Dibond 3 mm Glas  6 mm Acrylaat 5 mm 

OS-BM-70 70x70 mm 6 kg 1,5 m2 0,2 m2 1 m2 

OS-BM-100 100x100 mm 12 kg 3 m2 0,4 m2 2 m2 

Ophangset blinde montage I & II 

Deze aantrekkelijk geprijste ophangset is een handig hulpmiddel voor de montage van  

dibond en acrylaat platen aan de muur. Door de excentrische schuiven kan een kleine correctie  

van ca. 4 mm in de hoogte worden aangebracht na het aanbrengen van de boorgaten.  

Hierdoor is het paneel altijd perfect waterpas af te monteren. 

 

Draaglast ophangset blinde montage 

Onderstaand de maximale draaglast voor de ophangset blinde montage welke bereikt kan worden middels juiste verwerking. *  

Montage instructie 

1. De plaat goed schoon, droog en vetvrij maken en de aluminium plaatjes op de achterzijde van de plaat vastplakken.  

Aandachtspunten: 

- Het wordt geadviseerd  de plaat op een stabiele ondergrond te leggen.  

- Geen chemicaliën gebruiken voor reining van de plaat. Dit kan de lijmlaag negatief beïnvloeden.  

- Het aanbrengen van het ophangsysteem moet gebeuren in een ruimte met een minimale temperatuur van 18 graden celsius.  

- Condensvorming moet vermeden worden.    

2. Het beschermfolie van de houder verwijderen en met het oog naar boven bevestigen op de plaat. Krachtig, gelijkmatig en zonder 

luchtbellen aandrukken. Alle platen na de montage in dezelfde ruimte (18 graden) circa 60 min met +/- 15 kg gelijkmatig belasten. 

3. Verzekerd u zich ervan dat de plaatjes bij het ophangen goed vastzitten.  

4. Bepaal de positie van de boringen door middel van onderstaande schets.  

 Aandachtspunten: 

 - Correcties in de hoogte zijn binnen een bereik van +/- 4 mm mogelijk 

 - Correcties in de breedte zijn alleen binnen het bereik  van de aluminium plaatjes mogelijk 

5. Boor nu de gaten voor de bevestiging bovenaan en zet de excentrische schijfjes vast met behulp  

van de meegeleverde schroeven en pluggen.  

6. Plak nu de schuimrubberen afstandhouders onderaan de plaat vast. 

7. Hang nu de plaat in de bovenste bevestiging en stel hem waterpas met behulp van de excentrische schijfjes. 

8. Druk de schuimrubberen afstandhouders onderin goed aan.  

* Reclame-specialist.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van dit product of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie. 


