INSTAABOX

Installatiebox

Eigenschap

Waarde

Materiaal

rekbaar, flexibel polyethyleen

Brandklasse

B2

Diepte

55 mm

Lengte / breedte installatielaag

260 mm / 130 mm

Lengte / breedte totaal

320 mm / 190 mm

Kleur

wit

Temperatuurbestendigheid

–10 °C tot +80 °C

Kabeldiameter

tot 20 mm

µd-waarde

> 10 m

Toepassingsgebied:
Bij constructies zonder installatielaag kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. Daartoe wordt deze
op de aanwezige damprem- en luchtdichtingslaag aangebracht en luchtdicht aangesloten. Bij gebruik van traditionele
contactdozen wordt voldaan aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2 met betrekking tot de
luchtdichtheid. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

Leveringsvorm:
Art.-nr.

EAN

VE

11751

4026639117519

5

11942

4026639119421

20

Ondergronden:
De INSTAABOX kan met alle in de bouw gebruikelijke luchtdichte ondergronden worden gecombineerd. Aanbevelingen voor geschikte verbindingsmiddelen voor aansluiting op de luchtdichtingslaag (bijv. damprem, houtderivaatplaat
of minerale ondergrond) zijn te vinden in de pro clima gebruiksmatrix. Meer informatie is te vinden in de technische
specificatiebladen van de verbindingsmiddelen.

Bijzonderheden:
Biedt plaats aan max. drie contactdozen. De INSTAABOX is bovenmaats, zodat de luchtdichtingslaag bij het boren
van de openingen voor de contactdozen niet beschadigd wordt. Elektriciteitskabels kunnen op de doordrukopeningen
gemakkelijk door het kunststof worden gedrukt.

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de
aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te
wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.
Verdere informatie over de verwerking
en de constructiedetails vindt u in de pro
clima planningsdocumentatie of via het
Techniek-Hotline:
BE Tel.: +32 (0) 15 62 19 35
NL Tel.: +31 (0) 57 55 64 805

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com
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