Ubiflex waterdichte loket aansluitingen

Montage-instructie

TOEPASSING

Gebruik voor de waterdichte loket aansluiting Ubiflex Standaard of Ubiflex Extreme.
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Snij het reststuk van Ubiflex af
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Ubiflex tussenloket
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Maak een klisrand
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Maak een klisrand

Vouw het hoekje om als extra opwaai zekering
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubiflex.nl
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Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest deze montage-instructie zijn geldigheid.

