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Het lijmen van een voetplaat aan 
een lichtmast.

Werkinstructie 
voetplaat lijmen

De mast horizontaal op twee schragen leggen.

Controleer of de voetplaat op de mast past door hem er op te 
schuiven, vervolgens 5 mm boven de voetplaat afplaktape op de 
mast aan te brengen. Tevens ook afplaktape aanbrengen op de 
bovenkant van de voetplaat.

Maak met een ontvettingsmiddel de mastvoet onder de plaktape 
en aan de binnenkant van de voetplaat vetvrij. Neem nu de lijm 
PERMA BOND component E32A en E32B en voeg van beide 
twee gelijke delen bij elkaar, roer dit goed zodat er een egale 
grijze kleur ontstaat. Breng aan de onderzijde van de mast op 
het gedeelte onder de afplaktape en op de binnenkant van de 
voetplaat een lijmlaag aan met een dikte van ±1mm.

Met een draaiende beweging de voetplaat op de onderkant 
van de lichtmast aanbrengen. Als de voetplaat bij de afplaktape 
is aangekomen zit deze er ver genoeg op. De positie van de 
voetplaat (ankergaten) moet t.o.v. de deur evenwijdig zijn. Boor nu 
met boor 6,4mm twee gaten 90 graden gedraaid ten opzichte van 
elkaar. Tap deze gaten op met een tap M8 en draai in elk gat nu 
een RVS bout (M8x20mm) LET OP VAST IS VAST.

Verwijder nu de overtollige lijm en afplaktape.

Opmerkingen:
• Gemorste lijm resten verwijderen met een vochtige doek.
• Na montage voetplaat is deze intern te transporteren.
• Na 72 uur droogtijd kan de mast geplaatst worden op 
 locatie.
• Nedal artikelnr. Lijm: -E32A art.nr. 693.00170.000
    -E32B art.nr. 693.00171.000

Eigenschappen Perma Bond:
Lijmresten zijn chemisch afval. 
Deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Kleur Grijs

Sterkte 26 MPA

Verwerktijd 2 uur

Stofdroog 8 uur

Kleefvrij 24 uur

Uitgehard 72 uur

Geschikt voor temp. -55°C tot 80°C
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