Precisie in modulariteit
Op deze illustratie ziet u een schematische tekening voor het combineren van een keramische tegel van 15 x 15 cm
met een gekalibreerde tegel van 30 x 30 cm met behulp van een dunne holplint van 7,5 x 15 cm.

Voeg 1

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

Keramische tegel van 15 x 15 cm
147 x 147 mm
(fabricagemaat)
3 mm

Dunne holplint DP van 7,5 x 15 cm
75 x 146 mm
(fabricagemaat)
Voeg 2

3 mm
4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Gekalibreerde tegel van 30 x 30 cm
296 x 296 mm
(fabricagemaat)
middenlijn
Voeg 3

4 mm

4 mm

4 mm

Op deze illustratie ziet u een schematische tekening voor het combineren van een keramische tegel van 15 x 30 cm
met een gerectificeerde tegel van 30 x 60 cm met behulp van een holplint van 15 x 30 cm.
Voeg 1

3 mm

3 mm

3 mm

Keramische tegel van 15 x 30 cm
147 x 297 mm
(fabricagemaat)
3 mm

Holplint SP van 15 x 30 cm
146 x 297 mm
(fabricagemaat)

3 mm

Gerectificeerde tegel van 30 x 60 cm
297 x 597 mm
(fabricagemaat)
middenlijn
Voeg 2

3 mm
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De tekst van dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit verwerkingsadvies
is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor
garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit verwerkingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten
voorbehouden. Voor de meest actuele versie zie www.mosa.com.
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