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Introductie
Het doel van deze handleiding is de installateur/onderhoudstechnicus te voorzien van de benodigde informatie om de
inzetstukken van Hydro correct en veilig te monteren.

Er wordt verondersteld dat de installateur/onderhoudstechnicus op de hoogte is van de
gevaren die het werken met lijm en harder met zich meebrengen.
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Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met het inlijmen begint.
Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, helm, veiligheidshandschoenen en
veiligheidsbril.
Inzetstukken moeten vrij zijn van bramen.
Scherpe kanten aan de binnenzijde van het inzetstuk breken i.v.m. kans op beschadiging van de kabel.
Wanneer tijdens het inlijmen het inzetstuk niet vast zit, dan met de hamer 3 maal op 120 graden in
de omtrek een tik geven (braam aanbrengen) zodat het inzetstukstuk klemmend vast zit.
Gemorste lijm/harder altijd direct opruimen met poetslappen.

Werkwijze bij het lijmen van inzetstukken
1. Verwijder indien nodig vet en andere verontreinigingen op de te lijmen oppervlakken.
2. Lijm aanmaken en goed mengen. Mengverhouding lijm en harder 1:1 (volume).
Niet meer aanmaken dan binnen ½ - 1 uur verwerkt kan worden.
3. Lijm met spatel aanbrengen op beide te lijmen oppervlakken.
4. Bij gietwerk bestaat de kans door de ruimere toleranties dat de lijm tussen de vlakken uitloopt. Dit moet na enige
tijd gecontroleerd worden en zo nodig lijm aanvullen.
5. Na het lijmen masten minimaal 24 uur laten liggen of anders de inzetstukken borgen.

Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze werkwijze is het mogelijk dat onjuiste of onvolledige informatie is
opgenomen. Hydro is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, gerelateerd aan het gebruik van de
informatie in deze werkwijze.
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