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Montage instructies S.P. Plafondeilanden

Algemene informatie
S.P. CeilingTrading plafondeilanden en verpakkingen dienen voorzichtig met twee personen gehanteerd te
worden om risico op beschadiging te voorkomen en installatie eenvoudiger en sneller te maken. De dozen
dienen voorzichtig gedragen te worden door twee personen. Dozen dienen vlak en horizontaal opgeslagen te
worden.

Benodigdheden voor het bevestigen van plafondeilanden

Spiraalanker

Plafondeiland

Schroefhaak

Plug

2000 mm verstelbare kabel

Montage voorschriften
Afhankelijk van het bouwkundig plafond moet er worden gekozen voor een bevestiging. Voor beton, hout en gips
kunt u gebruik maken van een schroefhaak. Voor het bevestigen in gasbeton, is er een gasbetonanker nodig.
De plafondeilanden van S.P. CeilingTrading dienen afgehangen te worden door middel van ons ophangsysteem.
Dit systeem bestaat uit een regelbare metaaldraad en diverse toebehoren. Het metaaldraad wordt bevestigd aan
het eiland door middel van een spiraalanker.
Soort eiland
Vierkant
Rechthoek
Rechthoek
Rechthoek
Cirkel
Cirkel
Cirkel

Formaat eiland
1200x1200 mm
600x1200 mm
1200x1800 mm
1200x2400 mm
Diameter 900 mm
Diameter 1200 mm
Diameter 1600 mm

Aantal bevestigingssets per eiland
4
4
6
6
4
4
6

S.P. CeilingTrading
Bevestiging spiraalankers

De spiraalankers dienen verticaal geschroefd te
worden in de achterzijde van het plafondeiland.
Dit dient te gebeuren op minimaal 300
millimeter vanuit de rand, dit geldt voor alle
soorten eilanden. De minimale afstand tussen de
spiraalankers
bedraagt
600
millimeter.
Het is van belang om de
spiraalankers goed aan te draaien,
zoals u hiernaast ziet.

Ophangsysteem bevestigen plafondeilanden
Zorg ervoor dat de het bouwkundig plafond een gewicht kan dragen van minimaal 20 kg. Bij toepassing
onder beton, boor een gat van 30 mm diep met een 6 mm diameter boortje. Bescherm de M6
schroefdraad door een plug te plaatsen in het geboorde gat. Alvorens verder te gaan met installeren,
controleer of de plug voldoende is uitgezet. Enkel het schroefdraad mag zichtbaar zijn.
Als u de spiraalankers en de ophangbevestiging aan het bouwkundig plafond heeft bevestigd kunt u de
verstelbare kabelhangers bevestigen aan de spiraalankers. Voordat u uiteindelijk de verstelbare kabels op
gaat hangen aan het bouwkundig plafond, is het van belang dat de kabels allemaal exact dezelfde lengte
hebben. Bevestig de draad aan het ophangpunt en schuif de draad in de haak. Het systeem sluit zich om
veiligheidsredenen automatisch.
Zorg ervoor dat de ophangkabels loodrecht boven het spiraalanker hangen. Voorkom dat de kabels op “trek”
komen te hangen.
Verzeker dat alle haken bevestigd zijn alvorens het plafondeiland met twee personen op te tillen tot de vereiste
hoogte om te voorkomen dat het plafondeiland slechts aan één of twee haken wordt bevestigd.

Plafondeiland uitlijnen
Gebruik een waterpas om de plafondeilanden
horizontaal uit te lijnen. Zorg ervoor dat het
plafondeiland bevestigd is op alle punten opdat het
gewicht van het plafondeiland gelijk verdeeld wordt.
De S.P. plafondeilanden kunnen alleen horizontaal
bevestigd worden. Rechtstreekse montage aan de
wand is ook mogelijk.

