
Innovatief
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Scherp 
geprijsd

Uitstekende 
kwaliteit

Ruim 
assortiment

Uit voorraad 
leverbaar

Garantie

Douchevloeren
Instructie - op maat zagen

Teken een lijn rechtstreeks op het oppervlak van de douchevloer .

Teken een lijn van de totale afmeting van de slijpkap op het oppervlak 
van de douchevloer .

Maak nu eerst een snede van 10mm diep over het oppervlak en door 
de rand . 
Let op! Zorg dat het gereedschap juist is afgesteld .

Meet de totale afmeting van de slijpkap .

Klem op deze lijn een (houten) plank vast met lijmklemmen . Op deze 
manier kan de zaag niet van de lijn afwijken .

Maak nu de volledige snede .
Verwijder daarna de lijmklemmen en de (houten) plank . 
Poets/veeg de getekende lijn weg .

Let op!
Na alle handelingen is het van belang om de 
douchevloer goed schoon te maken voor hij  
geplaatst kan worden . 

Benodigde gereedschappen
Rolmaat en potlood
Slijptol

Lijmklemmen
(Houten) plank

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen .
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Instructie -  uitsparing zagen
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Teken de gewenste uitsparing rechtstreeks op het oppervlak van de 
douchevloer .

Gebruik een multitool om het restant in het hoekje te verwijderen en 
alle oneffenheden weg te werken .

Poets/veeg de getekende lijn weg .

Begin nu met het inzagen van de douchevloer .
Let op! Stop met zagen voor je bij de kruising van de getekende lijn
bent .

Behandel de gezaagde randen met schuurpapier om het oppervlak 
weer glad te maken .

Extra informatie over de plaatsing van de douchevloer

 De vloer vastlijmen met flexibele PU-lijm .
 Ruimte tussen muur en douchevloer afsluiten met siliconenkit .
 Ruimte rondom afvoer afsluiten met siliconenkit . Daarna de cover plaatsen .

Let op, de siliconenkit 24 uur laten drogen!
 0,3 mm tussenruimte houden rondom een inbouwdouchevloer .
 Er mag niet gezaagd worden op 40 x 40 cm afstand rondom de afvoer .

Let op!
Na alle handelingen is het van belang om de 
douchevloer goed schoon te maken voor hij  
geplaatst kan worden . 

Benodigde gereedschappen
Liniaal en potlood
Slijptol

Multitool
Schuurpapier

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen .
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