MONTERINGSANVISNING
Høiax veggboks 2017
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Veggboksen monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer), eller på spikerslag eller stender.
På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,0x70mm. Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg
som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor
stenderverket.
Hull i veggskive bores med Ø55mm.
Pex kuplingen trekkes først til for hånd, deretter ca. 1 1/4 til 1 1/2 omdreining slik at splitten i klemringen
lukkes (3).
Montér varerørsfeste på boksen, vri 1/4 omdreining på bajonettlåsen slik at merket på varerørsfestet og
på boksen er overrett med hverandre (4).
Påse at varerøret er stukket inn slik at hele pakningen dekker varerøret.
Lås varerøret i varerørsfeste med låseringen. Vri 1/4 omdreining slik at merket på låsering og på
varerørsfestet er overrett med hverandre (5).
Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone.
Bruk systemets originale tetningsmembran. Tetningsmembran legges i våt smøremembran og
overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft (6).
Etter at veggen er ferdig flislagt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy, og veggflens
monteres (7).
For Push Fit, se neste side.
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Montering av Høiax Veggboks Push Fit:
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1) Kutt røret med en rørkutter.
2) Fas av gradene utvendig på røret.
3) Stikk inn røret i innstikksmalen, og merk av med en
penn.
4) Monter støttehylsen i røret.
5) Stikk inn røret i bunnen av kuplingen, påse at
merket er kant i kant med kuplingen.

Tilbehør for veggboks:
Type
Tetningsmembran
Veggflens
Avstandsstykke 2017 for montering på gips

Høiax art.nr.
5125639
5125341
5125731

NRF-nummer
5125639
5125341
5125731

Verktøy for montering av veggboks:
Type
Avskjæringsverktøy
Monteringsverktøy for veggboks m/libelle 2017

Høiax art.nr.
5125635
5125713

NRF-nummer
5125635
5125713

Ekstra verktøy for montering av Push Fit veggboks:
Type
Rørkutter
Innstikksmal
Støttehylse

Høiax art.nr.
5125151
5125526
5125462

NRF-nummer
5125151
5125526
5125462

Typer av samme produkt:
Type
Dobbel veggboks 15mm push 2017
Veggboks 1/2" Standard 2017
Veggboks 18mm Standard 2017
Push veggboks 15 mm 2017

Høiax art.nr.
5125719
5125721
5125722
5125723

NRF-nummer
5125719
5125721
5125722
5125723
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