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Verwerkingsvoorschrift  
 

EEFD+ 114 
 
 
 
De EEFD+ onderdorpels worden compleet, voorgemonteerd aangeleverd. D.w.z. 
het basisprofiel is afgemonteerd met de juiste neuten en voorzien van een 
tweezijdig klevende afdichting. 
 
De profielkappen kunnen op verzoek los worden bijgeleverd!!! U kunt hier zelf de 
keuze maken of u ze in de fabriek monteert of op de bouwplaats, dit laatste i.v.m. 
beschadigen.  
 
Bij opdracht worden de speciale, gepatenteerde, pluggen desgewenst vooruit 
gestuurd zodat deze ingelijmd  kunnen worden tijdens de productie. De pluggen 
dienen minimaal 5 uur voor montage te worden ingelijmd. De speciale lijm 
kunnen wij u, desgewenst, ook vooraf leveren. De te gebruiken lijm is: IlLbruck 
PU011 constructielijm Rapid. 
  
 
Pluggen: 
 

De pluggaten zijn overeenkomstig met 
de deuvelgaten en gebaseerd op 14mm 
deuvels. De positie hiervan kunt u 
terugvinden op het neutenoverzicht in de  
documentatie of op onze website: 
www.venstertechniek.nl 
De juiste hoeveelheid lijm wordt 
ingespoten in het pluggat waarna de plug 
tot onder in het gat geslagen wordt de 
lijm zal zich dan langs de plug persen en 
hiermee wordt de verlangde 
uittrekwaarde gerealiseerd. de diepte 
van het deuvel gat is 65mm. 

 
 
Montage basisdorpel: 
 
De dorpel positioneert zichzelf door de gemonteerde centreernok op de plug, 
middels bijgeleverde schotelkopschroeven wordt de bevestiging tot stand 
gebracht. Mocht uw machine te licht zijn dan kan een klein beetje siliconenspray, 
op de schroef gespoten, verlichting brengen. De tweezijdige klevende 
afdichtingplaat, voor montage schutfolie verwijderen, wordt door deze montage 
tot 1mm teruggebracht wat weer overeenkomt met de afkortmaat. 
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Montage profielkappen: 
 
Voor het monteren van de profielkappen dient bouwvuil verwijderd te worden om 
een vrije afvoer van water te garanderen. De profielkap wordt met de achterzijde 
ingehaakt waarna de profielkap op het basisprofiel geklikt wordt. De eventuele 
tolerantie aan de zijkant verdelen. Bij de naar binnendraaiende- en glasprofielen 
zijn ontwatering- beluchting sleuven aan de voorzijde gemaakt, bij de naar 
buitendraaiende profielen zijn deze niet aanwezig. In de basisdorpel zijn deze 
sparingen altijd aanwezig. 
Bij een dagmaat < 501 mm 1 sparing bij een dagmaat > 500 mm 2 sparingen. 
 
 
Montage slijtstrippen: 
 
De slijtstrippen kunnen gemonteerd worden door de slijtstrip, door middel van 
een houten klos, in de gleuf te slaan.  
 
 
Schoonmaken: 
 
De geëigende huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zoals b.v. een vloeibaar 
schuurmiddel, kunnen worden gebruikt. Eventuele cement- of kalkresten direct 
verwijderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere informatie:     Venster Techniek B.V. 

Info@venstertechniek.nl 
www.venstertechniek.nl 


