Thermoskussens
Mechanisch bevestigen
De bevestiging van de twee typen Thermoskussens is vrijwel
Innovatieve warmteisolatie
gelijk. Specifieke aanwijzingen voor het driekamermodel
(Type Rd=3,80) vindt u (elders) in de verpakking. De rol breedte is circa 5 cm breder dan de zgn.
platte breedte van het Thermoskussen ivm de lasnaad. De werkende breedte is nog smaller ivm de op
te sluiten luchtlaag en de dubbelslag van de folie op de bevestigingspunten.
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Positie eerste folieversterker
fout goed

7
2

Omtrek
te isoleren
baan

2
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8
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Prepareren:
Snij de kussens vooraf op de juiste
lengte, dwz. circa 30 tot 40 cm langer
dan de te isoleren baan. Voorzie de
uiteinden van tweezijdig-klevende
tissuetape (foto rechts) en codeer de
verschillende kussen.

Bevestigen:
Versterk de folie met een folieversterker op de plaats waar het
kussen wordt doorboort door een nietje (bij hout) of een folieplug
(bij steen, beton). De afstand tussen de folieversterkers bedraagt
circa 1,25 m (1250 mm). De folieversterker wordt op het kussen
geplakt, dubbelgeslagen (waarbij de onderlaag en bij type Rd=3,80 de
tussenlaag moeten worden weggetrokken) en vastgezet met een
nietje of folieplug. Let bij de start op de juiste plaats van de
folieversterkers [fig A nr.1].Begin altijd in een hoek en bevestig eerst
één kant van het kussen. Begin bij de tweede kant vanuit het midden
(nr 4) en werk vervolgens naar de hoeken (5 en 6) zodat de bovenkant
van het kussen strak gespannen wordt. Twee naast elkaar gelegen
kussens kunnen met dezelfde plug worden vast gezet [fig B en E]. Sla
daarom bij het eerste kussen het slagpinnetje nog niet in de folieplug
zodat de plug makkelijk losgemaakt kan worden om ook het tweede
Obstakel in het midden
kussen vast te zetten. Sla dan pas het pinnetje in de plug voor de
van de baan: 2 kussens
definitieve bevestiging.
Bij een obstakel in het midden van de baan gebruikt men twee kussens
[fig C], een van muur tot obstakel (geel) en een van obstakel tot
Obstakel aan de rand:
langer kussen en plooien
andere muur. Plak de uiteinden van beide kussens tegen elkaar en op
het obstakel (paarse lijn). Is er een obstakel aan de rand van de baan
Kussen innemen
dan kan het kussen er omheen worden geplooid [fig D]. Maak het
kussen wel langer omdat men door het plooien ruimte verliest. Bevestig eerst de kant met het
obstakel. Bij het bevestigen van de andere kant neemt men het kussen wat in bij het tegenover het
obstakel liggende punt.
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