BASETEC BADOMBOUW | MONTAGEHANDLEIDING
PLAATSING HOEKBAD
01
| Plaats het bad in de hoek op twee stroken BaseTec 30 mm of op twee houten regels.
02
| Stel het bad waterpas op de bij het bad geleverde steun.
03
| Laat het bad deels vollopen met water of verzwaar het op een andere wijze.
04
| Plaats een strook BaseTec of een houten regel als aanslag 40 mm van de voorzijde van het bad,
verticaal onder de badrand. (De 40 mm wordt bepaald door het 30 mm dikke BaseTec bad ombouw
element en 10 mm voor uw tegelwerk. Bij dikke tegels dan heeft u meer ruimte nodig, dit is ter
beoordeling van de monteur)
05
| Bevestig de aanslag met schroeven, lijm of slagpluggen.
06
| Houd een BaseTec kopselement langs de kopse kant van het bad.
07
| Teken de hoogte (ter plaatse van de bovenzijde van het bad) af met een lijn op het BaseTec kopselement.
08
| Zaag het BaseTec kopselement 15 mm lager af. (bij een stalen bad 10 mm)
09
| Maak het BaseTec kopselement op de juiste breedte (bad breedte minus 40 mm)
10
| Snijd of zaag de bovenhoek aan de muurzijde van het BaseTec kopselement af, zodanig dat u geen last
heeft van de rondingen van het bad.
11
| Zet een flinke ril siliconenkit op de bovenzijde van het BaseTec kopselement en een ril op de eerder
gemonteerde aanslag onder het bad.
12
| Zet het BaseTec kopselement onder de badrand en klem het met de stelschroef tussen de vloer en de
onderzijde van het bad.
13
| Maak vervolgens het BaseTec langselement op maat en zaag de bovenhoeken er af.
14
| Plaats een flinke ril siliconenkit op de bovenzijde en een ril op de aanslag en op de zijkant van het
kopselement.
15
| Klem het BaseTec langselement vast met de stelschroeven tussen de vloer en het bad.
16
| De naad aan de onderzijde van de BaseTec ombouwelementen wordt met een doseer-PUR afgedicht.
17
| Na het drogen van de doseer-PUR wordt deze afgesneden.
18
| De kim wordt afgedicht met een SlimSeal band.
19
| De aansluitingen tussen BaseTec badombouwelementen onderling en met de muur voorzien van een
100 mm breed weefselband.

PLAATSING BAD TUSSEN TWEE MUREN
01
| Plaatsing zoals hierboven omschreven.
02
| Plaats aan beide zijden van het bad een aanslag aan de muur.

