
 

 
 

Handleiding voor montage en onderhoud 
 
PP Kappa Plus spoelbakken 42-3232P(), 42-4040P(), 42-5040P() 

        

Materiaal 
Zuurbestendige Polypropyleen 
Afvoer: 1½" BSP  
Inclusief verwijderbare  zeef 
Hoge chemische resistentie 
Geschikt voor opbouw en onderbouw montage. Ook geschikt voor plaatsing in PP 
werkbladen. 
Optioneel:  

- Standpijp 51-136P voor spoelbak 42-3232P() 
- Standpijp 51-135P voor spoelbak 42-4040P() en 42-5040P() 
- Overloopsetje 51-130P (setje wordt vooraf gemonteerd in spoelbak bij 

bestelling) 
- Montageset voor opbouwmontage 51-0010P (bij bestelling worden 

stokschroeven gemonteerd in de spoelbak) 

 
Montage 
Opbouwmontage:  

- Aanbevolen uitsnijding; interne spoelbak afmeting +10mm, r10 
- Maak het oppervlak schoon en stop siliconenkit in de groef aan de onderkant van 

de flens. Voor betere binding, gebruik een geschikte primer vóór plaatsing van de 
siliconenkit.  

- Plaats de spoelbak in positie. Plaats de bevestigingsplaten, ringen en 
moeren op de stokschroeven en draai ze strak om de spoelbak aan het 
werkblad te bevestigen (gebruik geen bovenmatige kracht, stop wanneer 
de flens perfect op het werkblad aansluit) 

- Verwijder overtollige siliconen met een siliconenwisser 
- Verbind de afvoer aan de waterafvoer 

Onderbouw montage: 
- Aanbevolen uitsnijding; interne spoelbak afmeting -10mm, r45 
- Maak het oppervlakte schoon en plaats siliconenkit bovenop de flens van de 

spoelbak. Voor betere binding, gebruik een geschikte primer vóór plaatsing van 
de siliconenkit.  

- Maak de spoelbak vast aan de onderkant van het werkblad met kleine 
schroeven, door de flens van de spoelbak 

- Verwijder overtollige siliconen met een siliconenwisser 
- Verbind de afvoer aan de waterafvoer 

 

Schoonmaken en onderhoud 
Polypropyleen is resistent tegen bijna alle chemicaliën die gebruikt worden in laboratoria. 
Door de karakteristieke eigenschappen van het materiaal, blijven vieze bestandsdelen 
niet makkelijk plakken aan PP. Het oppervlakte kan eenvoudig schoongemaakt worden 
met water of met een eenvoudig schoonmaakmiddel. Ernstige vervuiling kan verwijderd 
worden met ethanol of aceton. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.   
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