1

Montage
loopdeur van
dubbelstaaf 8/6/8
Handleiding
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Handleiding

Introductie
Hekkenwereld levert alleen loopdeuren die ook voor u gemakkelijk te
plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te
doorlopen stappenplan en een aantal handige tips. Succes!

Indien u nog verdere vragen heeft of onduidelijkheden tegenkomt,
kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Een loopdeur gebruikt u dagelijks en moet geheel
naar wens zijn. Daarnaast dient het zo functioneel
mogelijk te zijn in gebruik. Wij hanteren 3
verschillende breedtes voor de loopdeuren. De
kwaliteit van deze deuren zijn één voor één
gewaarborgd en worden tegen de scherpste
prijzen aangeboden.

Behandeling
De loopdeuren zijn standaard thermisch verzinkt en kunnen vervolgens
worden voorzien van poedercoating. Dit kan in een van onze standaard RALkleuren:

Verzinkt

RAL 6009

RAL 9005

Deze optie betreft een enkellaags poedercoating. Naast het verfraaien van
de loopdeur met de gewenste kleur kan het ook bijdragen aan een langere
levensduur.
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Speciﬁcaties
De loopdeuren hebben horizontaal een draaddikte 2 x ø 8,00mm en een
verticale draaddikte van 1 x ø 6,00 mm. De matten die in de loopdeur verwerkt
zitten hebben een maaswijdte van 50 x 200 mm. Het frame van de loopdeur is
rondom 40x40mm.
De hoogtes die wij aanbieden:
· 80 cm

· 140 cm

· 100 cm

· 180 cm

· 120 cm

· 200 cm

De breedtes die wij aanbieden:
· 100 cm
· 125 cm
· 150 cm
Modellen
Deze loopdeur wordt compleet geleverd met:
· Aluminium locinox slot in kleur
· Aluminium sluitplaat in kleur
· Eurocilinder met 3 sleutels
· 2 kunsstoffen paalkappen
· Hang- en sluitwerk
Alle onderdelen worden veilig en waterdicht geleverd in een complete set.

Handleiding

Monteren van
loopdeuren van
dubbelstaaf 8/6/8
Voordat u de loopdeur gaat monteren, is het handig eerst een
overzichtelijke tekening te maken met hierin de maten en draairichting
waarin de loopdeur geplaatst gaat worden. Dit bespaart veel tijd en
voorkomt onnodige fouten.
Benodigdheden
Gereedschap

Materialen

· Meetlint

· Emmer/speciekuip

· Waterpas

· Betonmortel

· Rubberen hamer

· 1 of 2 mm touw

· 2 x Steeksleutel 22 mm

· Houten lat van 100 of 125 cm

· Schop/steekschop
· 2 x Lijmklem
· Set imbussleutels
· Lange waterpas (2 meter)
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STAPPENPLAN
Stap 1
Bepaal de locatie voor de palen van de loopdeur d.m.v de bestelde breedte
aan te houden. De breedte die u besteld heeft, is de maat tussen de palen.
Bijvoorbeeld: bij een aangeschafte loopdeur van 100 cm zal de afstand tussen
de palen 100 cm zijn. Als u de totaalmaat wilt weten, dient u de 2 palen (2 x 6
cm) bij de bestelde breedte op te tellen (Vb: 100 + 6 + 6 = 112 cm)
Stap 2
Grondpaal
Graaf of boor een gat voor de palen. De palen van de loopdeur gaan ± 75 cm
de grond in. Wij adviseren ook deze maat aan te houden. Uw loopdeur komt
dan ongeveer 5 cm boven de oppervlakte uit, wat een normale hoogte is.
Voetplaat
Als u een loopdeur met voetplaat besteld heeft, adviseren wij de palen in te
korten zodat deze ongeveer 5 cm boven de oppervlakte uitkomt, maar dit is
een advies. Wij doen dit niet van tevoren omdat dit per situatie kan verschillen.
Let op: Bij de hangpaal kan de 40 centimeter lange insteekvoetplaat namelijk
niet helemaal in de paal door de gelaste lasoor onderin de hangpaal van
de loopdeur. U dient de insteekvoetplaat in te korten naar ca. 12 centimeter
zodat deze er wel in past.
Stap 3
Als u denkt diep genoeg te zijn, meet dan even de diepte op van het gat.
U bent diep genoeg als u tussen de 70/75 cm heeft gegraven. Voor het
voorkomen van verzakking: kijk even naar tip 4 op pagina 16.

Stap 4
Zet nu de paal in het gegraven gat. Laat deze los in de grond staan zodat u
vervolgens gemakkelijk het gat van de andere paal ook kunt graven. Herhaal
hiervoor stap 1 - 4.
Stap 5
Bevestig nu de onderdelen voor de scharnieren aan de loopdeur. Doe dit door
middel van de plaat met 2 bouten (zie foto) door het sleufgat van de loopdeur
te schuiven en vast te schroeven met de hangstukken in kleur.
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Stap 6
Bevestig nu de deur eerst aan de hangpaal met de bijbehorende scharnieren.
Zet de duimen door middel van de 2 contramoeren vast aan het hangstuk
(foto 1). Steek vervolgens de twee bijbehorende pennen door de twee gaten
van de paal en duim (foto 2) en draai deze aan de onderkant vast met de
moeren zodat deze gekoppeld zijn.

Stap 7
Zet nu de slotvanger vast aan de sluitpaal. Hier zijn al twee gaten voor
geboord. Deze dienen met de twee imbusbouten te worden vastgedraaid
totdat de pluggen zijn uitgezet en de sluitplaat vast zit.
Stap 8
Pak nu twee lijmklemmen. Klem deze vervolgens aan de onder- en de
bovenkant van de sluitpaal. Zet deze vervolgens helemaal vast.
Stap 9
Als deze vast staan, adviseren wij een houten schoor aan allebei de palen te
plaatsen om het geheel te richten en waterpas te zetten.
Stap 10
Grondpaal

pagina 14 de instructie voor het mengen van beton.
Voetplaat
Als u een loopdeur met voetplaat besteld
heeft, kunt u de insteekvoetplaten nu
definitief vastzetten in de 4 gaten van
de voetplaat met ankers of bouten (dit
ligt aan de ondergrond/situatie). Er zijn
per insteekvoetplaat ook 2 zelfborende
parkers meegeleverd. Deze zorgen ervoor
dat de paal niet gaat draaien en dient
voor extra versteviging. U dient de 1e parker ca. 5 centimeter vanaf onderkant
voetplaat in de paal te boren. Boor vervolgens de 2e parker ca. 35 centimeter
vanaf onderkant voetplaat vast in de paal.
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Handleiding

Voor het monteren
van RVS klemmen
De RVS klemmen worden gebruikt om de dubbelstaafmatten matten tegen
de vierkante palen van de loopdeur te bevestigen.
De klemmen zijn ook geschikt om het hekwerk tegen een houten of stenen
achtergrond te bevestigen.

STAPPENPLAN

Stap 1

Stap 2

De RVS klem wordt geleverd met een

De eerste stap is om de RVS klem

zelfborende parker. Deze is van

rondom de verticale spijl van de

verzinkt en perfect voor een stevige

staafmat te houden, bepaal de positie

bevestiging voor in ijzerwerk.

en houdt deze tegen de onderkant van
de bovenliggende ligger aan.

Stap 3

Stap 4

Vervolgens knijpt u met één hand de

Zodra de positie van de mat in het

klem samen totdat deze tegen elkaar

midden van de paal staat en de hoogte

aan komen. Mocht u dit te zwaar

is bepaald, boort u met de boormachine

vinden kunt u dit ook met een tang of

de klem tegen de onderkant van de

klem samenknijpen.

bovenliggende ligger aan. Tijdens het
boren ontstaat er een gat en draait de
parker zich met het draad in de paal.
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Handleiding

Voor het beton
mengen
Als u tevreden bent met het gezette hekwerk, kunt u beginnen met het
mengen van betonmortel met water. Let op, gebruik leidingwater, en geen
slootwater! Daarnaast is het raadzaam een grote emmer of speciekuip te
gebruiken.
Benodigdheden
· 1 emmer/speciekuip met water
· 1 lege emmer/ speciekuip
· Betonmortel/ cement
· Klepel/schop

STAPPENPLAN

Stap 1

Stap 2

Schenk allereerst ongeveer 25 cl water

Gooi vervolgens de betonzak voor de

in de lege emmer/speciekuip.

helft leeg in de emmer.

Stap 3

Stap 4

Meng nu de beton met een truffel

Schep de beton in het gat als het

of schop tot het een modderige

hekwerk naar uw zin staat. Na elke 5

substantie wordt. U kunt eventueel

scheppen adviseren wij de beton aan

tijdens het mengen meer water

te stampen met een stamphoutje o.i.d.

toevoegen mocht dit nodig zijn.

zodat er geen lucht meer tussen zit.
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Extra tips

Voor het beste
resultaat en het
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.

Tip 1

Uitharden beton

Tip 3

Meng water met beton
Laat de paal na het betonnen
in stilstand minimaal 48 uur

Voor het beste resultaat adviseren

uitharden. Ga de loopdeur in die

wij per gat 1,5 zak betonmortel

tijd dus niet gebruiken. Deze tijd

(37,5 kilo) te mengen met ongeveer

kan variëren i.v.m. temperatuur- en

3,5 liter water.

weersomstandigheden.
Tip 4
Na ca. 28 dagen is het beton pas

Steen in een gat op diepte

echt goed uitgehard. Doe dus
voorzichtig met het gebruik van de

Als het gat voor de paal op

deur de eerste paar weken.

diepte is, is er een mogelijkheid een
steen onderin het gat te leggen en

Tip 2

deze aan te stampen met de paal

1 keer per jaar
schoonmaken

van de loopdeur tot deze op de
gewenste hoogte is. Dit voorkomt
toekomstige verzakkingen. Dit is niet

Onderhoud de loopdeur één keer

voor iedere situatie van toepassing

in het jaar door deze schoon te

omdat in Nederland de hardheid van

maken met autowas om de glans

de grond in elk gebied varieert.

van de poedercoating optimaal te
houden. Denk er tevens aan om de
scharnieren ook een spuitje olie/
smeermiddel te geven.
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