
Verwerkingsinstructies



1 bouwplaat 1300 x 600 x 20 mm 
(met openingen voor de toiletaansluitingen)

2 platen 
1300 x 600 x 20 mm

10 zelftappende, metalen schroeven

10 rozetten
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De frontplaat wordt op de passende maat gezaagd. Aansluitend wordt de drukplaat uitgezaagd. De frontbeplating wordt vast-
geschroefd. Hiervoor moeten de bij de set behorende rozetten en de zelftappende schroeven worden gebruikt en conform de  
afbeelding worden gepositioneerd.
Indien nodig moeten de gaten in het metalen frame van het wc-wandelement worden voorgeboord.

Verwerkingsinstructies Qboard® quick 

Inhoud van de montageset:



Alle stootvoegen en randen worden met behulp van tegel-
lijm voorzien van de q-wapeningsband. 
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Opmerking:

Voor de montage hebt nu het volgende nodig:

•	 Wapeningsband

•	 montagelijm	(bijv.	oplosmiddelvrije	

 PU-lijm)

De beplating van de boven- en zijdelen van het wc-wandele-
ment gebeurt met behulp van de andere, 2 platen die hier-
voor op maat worden gezaagd. De bevestiging van deze pla-
ten aan de wand, vloer en frontbeplating kan met behulp 
van een geschikte montagelijm gebeuren (bijv. oplosmid-
delvrije PU-lijm).



Verwerkingsinstructies Qboard® quick 
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Om voldoende drukverdeling 
als gevolg van de wc-belasting 
veilig te stellen, moet Qboard 
worden betegeld.
Er kan rechtstreeks op Qboard 
worden betegeld.
In principe kunnen alle tegel-
soorten en tegelgrootten wor-
den gebruikt. Er dient echter 
een min. tegelgrootte van 
100 x 100 mm en een min. 
tegeldikte van 7 mm te worden 
aangehouden.
Na het uitharden van de tegel-
lijm kan de wc op de tegelaf-
werking gemonteerd worden.

Opmerking
De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische 
zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden metde bijzondere omstandigheden van het specifieke 
geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

Qboard® is een geregistreerd handelsmerk van JACKON Insulation GmbH. Jackon Insulation GmbH – Fouten en veranderingen voorbehouden.
JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen • Telefoon +49 5204 99 55-320 • Telefax +49 5204 99 55-300
info@myqboard.com • www.myqboard.com

Belangrijk
Qboard quick dient slechts als ombouwelement. De belastingen van de wc moeten daarom altijd via het stalen frame 
van het wc-wandelement worden opgevangen.
Voor wc‘s met een kleiner contactoppervlak, bijv. Subway 2.0 van Villeroy & Boch of wc‘s van dezelfde bouwwijze, 
moeten wc-wandelementen worden gebruikt die onder de contactvlakken van het wc tevens voorzien zijn van 
verticale steunen. 
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