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Werkvoorschrift
Tremco OS800 Neuslatclip

Binnenbeglazing

Productomschrijving Tremco OS800 Neuslatclip is een kunststof afstandhouder voor neuslatten en houten  

 dorpelafdekkers.

Producteigenschappen  Waterdichte aansluiting rondom de afstandhouder. Snelle, éénvoudige montage goede 

waterafvoer onder de dorpelafdekker, ventilatieruimte is 5 mm.

 A.   “Standaard” houtmaat  67 x 114 mm  

“Standaard” buitensponning van 51 mm  

Uitvoering hout

   Montage A volgens tek. 12.02 vlg. § 12.07 katern 12 van de KTV

  Aanslag en zijkant 5 mm vrijhouden

  Boorgaten 50 – 60 mm vanaf de zijde en 30 mm vanaf het glas (5 – 15 – 4 mm)

  H.o.h. afstand max. 300 mm (niet soevereinen)

  Schroeven RVS platkop 4 x 40

 B.   Houtmaat wordt breder van 114 naar 139 mm 

Dorpelafdekker wordt breder bij: vastglas en draaivalramen 

Het voorboren aanpassen “Verspringend” (niet soevereinen)

   Montage B volgens tek. 12.02 vlg. § 12.07 katern 12 van de KTV

  Aanslag en zijkant 5 mm vrijhouden

  Boorgaten 50 – 60 mm vanaf de zijde en 30 mm vanaf de voorkant van de sponning

  H.o.h. afstand max. 300 mm

  Verspringen van de boorgaten in overleg met SKH

A 12.02

B 12.02
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Algemene informatie:
Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen 
in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen 
van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen bui-
ten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van 
dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden. 

Opmerking  Bij toepassing van aluminium, kunststof of composiet materialen de 

verwerkingsvoorschriften van de leveranciers opvolgen.  

Omschrijving  De schroefgaten behoren te worden voorgeboord.  

Schroeven RVS met platte kop 4 x 40 mm. (niet soevereinen)

 Bevestigingsmiddel Minimale hechtlengte* in het hout Eindafstand Tussenafstand

 Schroef  15 mm 50 mm 300 mm 

*De hechtlengte is exclusief van de dorpelafdekker + de dikte van de afstandhouder (neuslatclip®)

Tremco illbruck B.V.
Postbus 20, 4240 CA Arkel
Tel.: +31 (0) 183/568019
Fax: +31 (0) 183/568010
info-nl@tremco-illbruck.com
Tremco illbruck N.V., Kapellen (België)
Tel.: +32 (0) 3/6646384
Fax: +32 (0) 3/6648676
info-be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com


