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Het Technicel tegeldeksel NORM 
is een eenvoudig te plaatsen 
lichtgewicht deksel met een 
inbouwhoogte van 80mm. 
De ingebouwde rubber afdich-
tingen in het deksel zorgen voor 
een reuk- en waterdichte afsluiting 
van elke putopening, controleput 
riolering,...

TECHNICEL TEGELDEKSEL NORM

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
  Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit 

geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te 
openen door middel van liftsleutels. 

  Geschikt voor tegels. 

  Toepassing: buiten. 

   De inbouwhoogte bedraagt 80mm.

  Het tegeldseksel is reuk- en waterdicht.   

   Het tegeldseksel is niet schroefvast. 

  Het tegeldseksel is op de bodem voorzien van 
een hoogwaardige EPDM-afdichting.

  Een T-rubber op de zijkant van het kader 
voorkomt vuilinfiltratie tussen kader en 
vuldeksel. 

  Het tegeldeksel is standaard voorzien van een 
betonnet. 

  Bodem uit verzinkte staalplaat van 3mm. 

PLAATSEN VAN HET VLOERLUIK
  Plaats het vuldeksel in het kader voor dat het 

geheel geplaatst wordt. 

  Bevestig naargelang het formaat de twee of vier 
schroeven in de voorbestemde driehoekblokjes 
aan het vuldeksel en draai vast. 

  Na het bevestigen van de schroeven deze 
afdichten met verwijderbare plakband, dit 
voorkomt betoninfiltratie in de schroefdraden. 

  Plaats het vloerluik boven de bestemde 
schroefdraden en zorg dat het geheel 
gelijkmatig op de mortel rust. Breng rondom 
het kader royaal mortel aan. 

  Het vuldeksel niet uit het kader lichten voor 
de beton is uitgehard. Door deze werkwijze 
voorkomt men dat het vuldeksel na het 

inbouwen eventueel niet meer in het kader past. 

  Van zodra het beton 90% van zijn definitieve 
sterkte heeft bereikt, moet men het vuldeksel 
uit het raam lichten en de eventuele beton- of 
andere resten verwijderen. 

  Voor het afwerken van het vuldeksel, monteer 
het vuldeksel weer in het raam. 

  Het wapeningsnet dient te worden geïntegreerd 
in de betonvulling. Deze mag niet op de bodem 
van het vloerluik rusten.

  Breng gelijkmatig de betonvulling aan. Hou 
rekening met de afwerkingslaag. 

  Laat het beton minstens 48 uren uitharden 
alvorens af te werken. 
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Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
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REV. 01/18
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn 
volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen 
aangepast worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het 
gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor 
deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze 
algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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BELANGRIJK
  Gebruik een betonkwaliteit C35/45 (euronorm 

EN 206).

  Indien hulpmiddelen tegen vorst of versnellers 
gebruikt worden dienen de raakvlakken van een 
beschermende coating te worden voorzien. Een 
teer-epoxylaag is voldoende.

  Vermijd dat er holle celruimten in het beton 
ontstaan. Deze holle ruimten beïnvloeden de 
dichtheid en sterkte van het vloerluik. 

  Het beton bereikt zijn definitieve sterkte na 
28 dagen. 

  Garantie van toepassing als de 
inbouwvoorschriften zijn nageleefd.

ONDERHOUD
  Tweemaal per jaar het vloerluik openen en zowel 

het kader als het vuldeksel reinigen.
  De schroeven telkens na het openen insmeren 

met een smeerpasta.

Type Kadermaat  Vrije opening Gewicht
A x B (mm) C x D (mm) (kg)

TDN30308 300 x 300 240 x 240 4.49

TDN40408 400 x 400 340 x 340 6.80

TDN50508 500 x 500 440 x 440 10.09

TDN60608 600 x 600 540 x 540 13.52

TDN70708 700 x 700 640 x 640 17.36

TDN80808 800 x 800 740 x 740 21.86

TDN90908 900 x 900 840 x 840 26.76

TDN10108 1000 x 1000 940 x 940 32.52

AFMETINGEN

Maximale belasting: 40 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600*600, 20 Kn vanaf formaat 700*700 tot 
1000*1000.

1. Kader
2. Vuldeksel
3. Dichting EPDM-8mm
4. T-Dichting EPDM
5. 3mm verzinkte staalplaat
6. Zeskant inbus M12x20mm
7. Liftsleutels
8. Wapeningsnet
9. Kunststof stop
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