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handleiding  

in 7 stappen

voor plaatsing 

van de profielen



Deel 1 / 7 voorbereiding bevestiging profiel met nagelpluggen
A. voorboren gaten op profiel

1.1

1.21.3



De gaten 1 – 3 – 5 zijn voorgeboord met diameter 8mm (diam nagelplug)
Controleer of ze voldoende doorboord zijn

1.1



Voor doorboring van nieuwe gaten gebruikt u best een houtboor 
Met de scherpe zijrand kan je de weerbarstige rubber doorboren

1.2



1.3

Door de nauwsluitende rubber rond de nagelplug wordt contact van het 
Aluminium-profiel met de muur vermeden



Deel 1 / 7 voorbereiding bevestiging profiel met nagelpluggen
B. aanduiden gaten op de muur

1.4

1.51.6



Voor de aanduiding op de muur van de gaten kan u één van de profielen 
als malle benutten

De profielen kunnen ook met 
de boorgaten onderaan 
bevestigd worden (plantzijde). 

Bij vertikale montage uiteraard 
voorkeur voor boorgaten 
aan de plantzijde

1.4



Door de houvast die de rubber biedt, kan u de markering ook 
met een kleine boor maken

1.5



1.6

Aan de opstaande zijde mag de rubberen isolatieband niet uitsteken 
voorbij het aluminium profiel

Een uitstekende rubberband 
is uitzonderlijk, 
maar niet steeds te vemijden
tijdens de productie.



Deel 1 / 7 voorbereiding bevestiging profiel met nagelpluggen
C. boren gaten in de muur

1.8

1.9 1.10

1.7



1.7

Boren met diameter 8 mm



1.8

Indien de voegen erg diep zijn, of er een welving in de muur is, 
moeten de holten vooraf worden gevuld 
met polymeren, voegmortel of crépis.



1.9

Voldoende diep boren en boorgat grondig leegmaken zodat de nagelplug past. 
De nagelplug past maar net in een schacht van 8 mm diameter



1.10

Maak de muur stofvrij voor een goede hechting van de polymeren 



Deel 2 / 7 voorlijmen profiel
A. voorbehandeling met TEC Cleaner

2.1

2.22.3



2.1

TEC7 Cleaner wordt optioneel bijgeleverd via het pakket met het 
schrikdraadapparaat.

(zie verder voor de eigenschappen)



2.2

TEC7 Cleaner aanbrengen op de rubber isolatieband. 



2.3

TEC7 Cleaner wissen met een vod 

Dit rubbervlak niet meer aanraken



Deel 2 / 7 voorlijmen profiel
B. aanbrengen polymeer – pistool met koker

2.4 2.5



3 kokers X-TACK worden meegeleverd met het pakket van 4 profielen
(zie verder voor de eigenschappen van X-TACK)

X-TACK is erg visceus
zodat het mogelijk is 
om het voorbereide profiel 
te manipuleren 
zonder dat het polymeer lost.

De TEC7-pomp heeft een 
bekrachtiging x18 (niveau 5)

X-TACK mag gecombineerd 
worden met TEC7

2.4



De zwarte lip op de ontspanner 
biedt twee mogelijkheden: 
naar beneden voor een 
continudruk, aangewezen bij 
het verwerken van harde 
producten zoals X-TACK, en 
naar boven voor een lichte 
teruggang. Voor TEC7, een 
zachter product, kan je beide 
gebruiken.

2.5

http://novatio.10to1.ys.be/uploads/product_document

_translation/document/5098/tec_gun_-

_technische_fiche_-_nl_-_02-06-16.pdf

http://novatio.10to1.ys.be/uploads/product_document_translation/document/5098/tec_gun_-_technische_fiche_-_nl_-_02-06-16.pdf


Deel 2 / 7 voorlijmen profiel
C. aanbrengen polymeer op de rubber isolatieband

2.6

2.92.8

2.7



Het polymeer moet met de punt naar boven worden aangebracht. 
Bij lage temperatuur best geleidelijk opwarmen (bv. in warm water) 
zodat minder stroef

2.6



Tracht gelijkmatig aan te brengen in lange stroken, 
ongeveer 0,5 cm van de rand van de rubber isolatiestrip.

Op plaatsen waar de polymeer 
zichtbaar is, best wat verder 
van de rand aanbrengen 
zodat latere opvulling met TEC7 
tegen de muur binnen de rand 
van de rubber strip blijft.

2.7



Er mogen geen onderbrekingen zijn in de strook polymeer.

Vooral klimop zal indringen 
in de kleinste onderbreking 
en door verdikking van de stengel
het profiel na enkele jaren 
loswrikken.

De kwaliteit van een installatie
is vooral te meten aan de zorg 
van deze afdichting 
ringrond de isolatierubber.

2.8



Werk zorgzaam zodat je precies weet waar de strook polymeer is aangebracht, 
en je vegen vermijdt.

2.9



Deel 3 / 7 bevestiging profiel met nagelpluggen
A. aanbrengen van de nagelpluggen

3.3 3.2

3.1



3.1

De nagelpluggen tot halfweg induwen in de voorgeboorde openingen



3.2



3.3

De nagelpluggen induwen in de muuropeningen
Het profiel licht aandrukken zodat de polymeren reeds hechten



Deel 3 / 7 Bevestiging profiel met nagelpluggen
B. fixeren van de nagelpluggen

3.4

3.73.6

3.5



3.4

Matig kloppen zodat zodat de kop van de vijs niet wordt beschadigd



2.5

De plug tot de hals tegen het profiel kloppen



2.6

Inboren van de vijs zodat het profiel aantrekt tegen de muur



2.7

De nagelkop moet volledig in de hals van de plug verzonken zijn.
De X-TACK strook mag lichtjes worden aangedrukt.



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
A. Openen TEC7 koker

4.2

4.1



Het polymeer TEC7 kan aansluiten op X-TACK. 
Het is minder visceus en daardoor makkelijker om aan te strijken.

Gebruik voldoende polymeer.
Je kan TEC7 of evenwaardig 
makkelijk aankopen

4.1



De spuitmond moet schuin worden afgesneden, wat meer 
mogelijkheden biedt voor het aanbrengen.

4.2



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
B. Aanbrengen TEC7 bovenaan

4.4

4.3

4.5



TEC7 als een dunne strook aanbrengen op plaatsen waar X-TACK niet voorbij de 
rubber rand komt.

X-TACK kan mogelijk ook gebruikt 
worden, met spuitmond van TEC7, 
maar dan voldoende opwarmen 
zodat die minder visceus wordt.

4.3



Tracht het polymeer aan te brengen in een doorlopende beweging

4.4



Bij de meeste opstellingen zal het polymeer bovenaan niet meer zichtbaar zijn.  
Voorzie dus een voldoende laag.

4.5



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
C. Aanbrengen TEC7 onderaan

4.7

4.6

4.8



De afdichting onderaan is zeer belangrijk om indringen van scheuten 
te vermijden.

Klimop is negatief fototroop. 
Dat betekent dat scheuten zullen 
verkiezen om naar donkere plekken 
te groeien, zoals achter de regenpijp 
of in kieren en spleten. 
Het zijn dus niet de wortels 
of de hechtwortels, 
wel de scheuten 
die binnendrigen en verdikken.

4.6



Wees vooraan aandachtig voor oneffenheden in de spuitlijn.
Indien er teveel oneffenheden zijn, moet vooraf een opvulling gebeuren (zie 1.8)

4.7



Bij de opstellingen met klimop zal het polymeer niet meer zichtbaar zijn.
Voorzie dus een voldoende laag.

4.8



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
D. Afstrijken polymeer bovenaan

4.12

4.10

4.11

4.9



Aanstrijken kan met een vinger bevochtigd met afwasmiddel als Dreft. Of met 
een plastic of een silicoonaanstrijkplaatje, telkens bevochtigd met middel.

4.9



De X-TACK en TEC7 moeten goed aansluiten. 

Het is dus belangrijk naar 
het profiel toe te drukken 
zonder dat de rubberen band 
wegbuigt van de muur. 
In dat laatste geval heeft u 
teveel polymeer aangebracht.

4.10



De polymeer moet goed de onregelmatigheden in de muur volgen

4.11



Er bestaan meerdere kleuren van polymeer zowel voor X-TACK als TEC7
De witte kleur is het langst houdbaar

4.12



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
E. Afstrijken polymeer onderaan

4.14

4.13

4.15



In de gespecialiseerde handel kan u afstrijkplaatjes aankopen

U moet hier eveneens 
een afwasmiddel op aanbrengen.
Verdere richtlijnen op de 
gebruiksaanwijzing

4.13



De handeling onderaan is identiek aan bovenaan het profiel 
Hier met een plastic met afwasmiddel i.p.v. blote vinger

4.14



Zoals eerder reeds aangehaald, moeten spleetjes worden vermeden.

4.15



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
F. Afstrijken polymeer voor verbinding van twee profielen

4.19

4.17

4.18

4.16



Om een goede verbinding te maken tussen twee profielen, 
strijk je tot 5 cm voor de rand van het profiel.

4.16



4.17



Zowel aan de bovenkant als aan de onderzijde kan de strook met TEC7 
geschrankt worden aangebracht met de rongronde strook X-TACK.

4.18



Zoals eerder reeds aangehaald, moeten spleten worden vermeden.

4.19



Deel 4 / 7 Afwerken montage van het profiel
G. Afstrijken spijkerpluggen

4.21

4.20



De kop van de vijs volledig afdekken
Door de brede hals van de pluggen is de kans miniem dat er overslag kan zijn. 
Dit is dus een preventieve maatregel.

4.20



.

4.21



Deel 5 / 7 Voorbereiding bevestiging aansluitend profiel
A. Inschuiven van de platen

5.2

5.1

5.3



De rechtopstaande zijde van de aluminium profielen moeten elkaar raken. 

Als de rubber zou uitsteken 
voorbij de rubberen band 
moet die bij de voorbehandeling 
worden afgesneden (zie 1.6)

Een uitstekende rubberband 
is uitzonderlijk, 
maar niet steeds te vemijden
tijdens de productie.

5.1



De inkeping laat toe om het tweede bestreken profiel naast het eerste te 
brengen.

5.2



De boorgaten zijn geschrankt aangebracht.
Dat laat toe om op 8 punten stabiel door te boren

5.3



Deel 5 / 7 Voorbereiding bevestiging aansluitend profiel
B. Markeren en boren

5.7

5.5

5.6

5.4



Het aansluitende profiel zal 1 mm hoger of lager aansluiten, hetgeen op 
afstand niet zichtbaar is.

5.4



Door de steun van het eerste profiel is het vaak mogelijk om stabiel 
voor te boren voor een of meerdere boorgaten.

5.5



Boren op voldoende diepte en reinigen zodat de plug goed past

5.6



Opgelet ! Door de horizontaal uitstekende rubberband zal hier een spleet 
ontstaan over een lengte van 3 cm.

De enige oplossing is om 
van het volgende profiel 
enkele mm af te snijden.

5.7



Deel 6 / 7 Bevestiging aansluitend profiel
(deel 1)

6.4

6.2

6.3

6.1



Deel 6 / 7 Bevestiging aansluitend profiel
(deel 2)

6.8

6.6

6.7

6.5



Nagelpluggen insteken in voorgelijmd profiel

6.1



Insteken in de boorgaten

6.2



Inschuiven achter de uitsparing van het eerste profiel

6.3



Er is voldoende ruimte om in te steken

Indien men van rechts naar links 
werkt, moet men geen gebruik 
maken van de insteek.

6.4



Aanduwen van het profiel

6.5



Nagelpluggen tot halfweg vastkloppen, en aansluitend vastboren

6.6



Polymeer aanbrengen

6.7



Verbinding geschrankt afstrijken en vijskoppen verzegelen

6.8



Deel 7 / 7 Verbinding van de profielen
(deel 1)

7.4

7.2

7.3

7.1



Deel 7 / 7 Verbinding van de profielen
(deel 2)

7.8

7.6

7.7

7.5



Gewenste verbinding maken

De boorgaten voor de profielen 
boven en onderaan 
zijn geschrankt

Twee doorboringen volstaan
Als je niet met rivetten werkt 
(diam 3,3mm), 
kan je ook met vijzen verbinden

7.1



Aanbrengen van de rivet

7.2



7.3



Aantrekken rivet

7.4



Aantrekken rivet

7.5



Afgewerkte verbinding

7.6



Afgewerkte verbinding

7.7



Afgewerkte verbinding

Let op het einde : 
5 cm werden niet afgespoten 
met TEC7 om zodat geschrankt 
met volgende profiel kan 
worden afgestreken

7.8



handleiding  

voor plaatsing van de 

elektrische onderdelen



De elektrische onderdelen

2.5

2.72.6

1 A



Details over de onderdelen vind je in de catalogus van KOLTEC.

Je kan de catalogus 2016 van KOLTEC downloaden : 

http://www.koltec.nl/catalogus/

1 A

http://www.koltec.nl/catalogus/


Montage van de bliksemafleider

Plaats de bliksemafleider op een houtblokje

1 B



2 A



Montage van de schakelaar

U plaatst deze schakelaar bij voorkeur nabij de groeibegrenzer. 
Als uw installatie gesplitst is over 
twee delen, kan u die afzonderlijk 
bedienen.

U kan het schrikdraadapparaat 
ook koppelen aan een tijdsklok. 
Enkele uren activiteit per dag volstaan.
Met een standaardtoestel van 6W 
(zoals model CSIKOS) betaalt u dan 
slechts enkele € per jaar voor verbruik. 

2 B



Details over de onderdelen vind je in de catalogus van KOLTEC.

Je kan de catalogus 2016 van KOLTEC downloaden : 

http://www.koltec.nl/catalogus/

3 A

http://www.koltec.nl/catalogus/


Montage geïsoleerde kabel

Gebruik steeds een dubbel 
Geïsoleerde kabel voor de spanning 
en voor de aarding.

Plaats de aarding bij voorkeur 
op 10m van uw aarding van het 
elektrisch netwerk van de woning
(nooit verbinden met de 
aarding in de woning !)

3 B



Details over de onderdelen vind je in de catalogus van KOLTEC.

Je kan de catalogus 2016 van KOLTEC downloaden : 

http://www.koltec.nl/catalogus/

4 A

http://www.koltec.nl/catalogus/


Schrikdraadtoestel

Een toestel dat aan het 
elektriciteitsnet wordt 
gekoppeld wordt ook 
lichtnettoestel genoemd.

Het signaal van dit toestel 
is licht hoorbaar. 
U plaatst het dus 
bij voorkeur afgezonderd. 

4 B



4 C



Nog vragen ?

neem contact met Peter Boogaerts

info@gggreen.eu


