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30/60 minuten brandwerend
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Alprokon
aluminium

Voor wisseldeuren van 40 en 54 mm dik

Alprokon Aluminium Development B.V.
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht
www.alprokon.com

• Voor deuren van 40 en 54 mm dik
• respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend

t (0180) 64 39 50
f (0180) 64 39 65
e info@alprokon.com

Attentie: Uitvoering 416/418 zijn 2° arms (schuin); denk aan de juiste
              montage positie!

54 mm deuren: 60 minuten brandwerend

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend
sponningprofiel
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Montage tussen de deuren
Op de deuren met tussenruimte van 17 mm, de profielen monteren.
Vastzetten met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm.
Monteren bovendorpelprofiel (uitv. 304/404)
Lengte = sponningbreedte kozijn. Profiel wordt gemonteerd met
R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm, die zuiver recht en voldoende
diep moeten worden aangebracht (voorboren).
Monteren rookafdichting (uitv. 250/450-optioneel)
Indien voorgeschreven rookafdichtingsprofiel uitv. 250/450 aanbrengen in de sponning (6 mm), bevestigen met bijgeleverde R.V.S.
platkopschroeven 3 x 20 mm (voorboren).
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Voor deuren draaiend naar één kant van 40 en 54 mm dik
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik
• respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend
Attentie: Uitvoering 416/418 zijn 2° arms (schuin); denk aan de juiste montage positie!

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend
Sponningprofiel

54 mm deuren: 60 minuten brandwerend
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lengte bovendorpelprofiel = sponningmaat (2 x deurbreedte + 17mm).

Montage tussen de deuren
Op de deuren met tussenruimte van 17 mm, de profielen monteren.
Vastzetten met R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm.
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Monteren bovendorpelprofiel (uitv. 304/404)
Lengte = sponningbreedte kozijn. Profiel wordt gemonteerd met
R.V.S. platkopschroeven 4 x 25 mm, die zuiver recht en voldoende
diep moeten worden aangebracht (voorboren).
Monteren rookafdichting (uitv. 250/450-optioneel)
Indien voorgeschreven rookafdichtingsprofiel uitv. 250/450 aanbrengen in de sponning (6 mm), bevestigen met bijgeleverde R.V.S.
platkopschroeven 3 x 20 mm (voorboren).
Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud.
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