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Montage ts14 R

 Plaats tegen alle muren de randisolatie en zorg voor een 
propere en egale ondergrond.

 Leg de houten randstroken langs de rand van het montage-
oppervlak en zet ze zo nodig vast.

 Scheid de bochten langs de snijuitsparing met een cutter.

 Begin met het leggen van de bochten in één hoek. Leg ze 
gelijk met het hout van het frame.

 Na het leggen van de bochten, kunt u beginnen met het leg-
gen van de systeemplaten.

 Voor een betere hechting op de ondergrond dienen sys-
teemplaten en bochten met lijm worden vastgezet. Bij lichte 
constructies (b.v. directe plaatsing van parket) moeten alle 
elementen over het gehele oppervlak met lijm worden vast-
gezet.

 Snijd de systeemplaat tussen de aluminiumplaten door met 
een cutter.

 Meet de opening tussen het systeemelement en de houten 
randstrook, en leg de op maat gesneden bocht. 

 Snijd (waar nodig) individuele leidinggeleiders uit met een 
ts14 elektrische groevensnijder. Zorg voor lange leidinggelei-
ders in golvende lijnen.

 Druk de SKR verwarmingsleiding 14x2 mm in een grote boog 
van bovenaf (zonder spanning) in de groeven. Raadpleeg de 
ontwerpdocumenten voor de installatieafstand en de lengte 
van het verwarmingscircuit. Maximale lengte verwarmings-
circuit ca. 100 m.

 Afgewerkt ts14 R oppervlak – Bescherm de ts14 R systeem-
platen tegen beschadiging ten gevolgen van het belopen 
ervan tot de lastverdeelplaat of vloerafwerking is geplaatst. 
De plaatsing kan direct worden verder gezet.  

Montage lastverdeelplaten

 De lastverdeelplaten in verband leggen en let daarbij wel 
op dat de dwarse naden voldoende verspringen (de ver-
springing moet groter zijn dan 20 cm; kruisvoegen zijn niet 
toegestaan).

 De platen kunnen op maat worden gezaagd met een in de 
handel verkrijgbare cirkel-, steek- of invalzaag.

 Bij een vloerconstructie met tegels moeten de lastverdeel-
platen aan de ts14 R systeemplaten en bochten worden 
verlijmd.

 Breng een dun laagje lijm aan en laat het wat uitdampen. 
Nadat het water volledig is verdampt, kleeft de lijm en 
wordt hij donkergeel. Nadat de lijm is uitgedampt, wordt een 
optimale hechting bereikt. Plaats nu de lastverdeelplaten en 
druk ze stevig aan.

 Bij een vloerconstructie met tegels de voegen met voegband 
afplakken. Het plakband mag elkaar niet overlappen.

 Bescherm het afgewerkte oppervlak tegen beschadiging en 
vuil totdat de vloerafwerking is gelegd.
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Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave 
mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Purmo Group worden 
overgenomen of vermenigvuldigd. Purmo Group is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.


