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Schuur de mantelbuis met het schuurlinnen 
op de plek waar de  GFK halfschalen worden 
gemonteerd (rondom).

Bevochtig de doek met PE-reinger en maak de 
oppervlakte van de gfk halfschalen goed schoon 
op de plek waar het dichtband op wordt  geplakt. 

Benodigde materalen: a) GFK halfschalen T-stuk, b) PUR-schuim, c) dicht-
band, d) afdekfop, e) slag- en ontluchtingsdop, f) bevestigingsmaterialen 
(bout/moer/sluitring).

Bevochtig de doek met PE-reiniger en maak de 
uiteinde van de PE-mantelbuis goed schoon op 
de plek waar de GFK halfschalen worden 
gemonteerd

Benodigde gereedschappen: a) PE-reiniger, b) gasbrander met kop van 
50-60 mm, c) schaar,  d) schuurlinnen korreldikte 40 mm, 
f) bit voor bout, g) ringsteeksleutel, e) boor.

Ga met een rustige gasvlam een paar seconden 
over het schoongemaakte gedeelte. 

Bevestig het dichtband op de ronde gedeeltes 
van het bovenste deel.

Bevestig het dichtband op de vlakke en de 
ronde gedeeltes van het onderste deel.

Montage instructies - GFK Halfschalen T-stuk 9.1

Plaats het bovenste gedeelte van de GFK 
halfschalen.

Plaats het onderste gedeelte van de GFK 
halfschalen.

Draai de bouten in de moeren en draai ze aan
(zie afbeelding 12).
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Schenk de vloeistof in de GFK halschalen.

Montage instructies - GFK Halfschalen T-stuk 9.2

Knip een hoek van de zak af.

Kies het nummer van het PUR-schuim overeen-
komstig met het nummer vermeld op de GFK 
halfschalen. Verwijder de plastic strip van de 
scheidingsvergrendeling in de PUR-schuim zak.

Druk de donkere isocyanaat door naar het lichte 
polyol.

Schud de PUR-schuim totdat de kleur van de 
gehele vloeistof een licht bruine kleur vertoont 
zonder donkere stippen. Of meng de juiste hoe-
veelheid component A en B in een mengbeker.

Verwijder de rubber band van de scheidings-
vergrendeling.

Pers de krimpmof op 0,2 bar met lucht af. 
Controleer de uiteinden van de GFK halfschalen 
met water en zeep.

12

Volgorde van vastdraaien van de bouten en moeren. Draai de bouten in de moeren om de 
twee delen samen te voegen en draai de bouten in de specifieke volgorde aan zoals hierna 
genummerd (1, 2, 3,....  etc.) 
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Monteer de ontluchtingsdop in het vulgat.
Laat de schuim 20 minuten ontgassen. verwijder 
daarna de ontluchtingsdop.

14

Plak de omgeving van de vuldop af met schilder-
tape, om vervuiling door middel van schuim te 
voorkomen.
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Plaats dichtband onder  kraag van de afdichtdop. Monteer de afdichtdop in het vulgat. Het t-stuk is nu bijna gereed.

Montage instructies - GFK Halfschalen T-stuk 9.3
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Verwarm het deel om de afdichtdop licht voor.
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Plak deze af met de meegeleverde afdekfop.
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Klaar !


