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vloerpot rond
gestort of geboord

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan vloersystemen,
kijk voor meer informatie op www.hurkmansplaatwerk.nl
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Situatie 2: Geboord in bestaande vloer

Bepaal de positie van de vloerpot. Controleer hierbij de positie van uiteindelijke buisleiding 
ten opzichte van de uitbreekpoorten in de bodem van de pot.

Boor een gat van rond 165 mm. Houd er rekening mee dat het gat de juiste diameter heeft 
en niet brokkelt bij de rand. Omdat de dekselrand hierop zal steunen is het van belang dat 
hiervoor extra zorg wordt gedragen.

 Het kan gemakkelijk werken zijn de vloerpot voor de volgende stappen 
 gedeeltelijk te disassembleren. Verwijder hiervoor de deksel en tussenplaat.

Duw waar nodig uitbreekpoorten door, haal bekabeling door de ontstane bodemgaten en 
sluit deze aan. Denk ook aan de aarding van het product, hiertoe is een kabel aan de 
tussenplaat bevestigd. Eventueel kan nu de buis doorgehaald en afgesneden worden.

Zet de pot geheel, inclusief deksel, in elkaar. De kleine schroeven komen door de grote 
gaten in de tussenplaat uit boven de vier zijsteunen van de pot. De dekselschroeven zijn 
langer en komen uit boven de vier gaten voorzien van schroefdraad in de tussenplaat.

 Omdat de schroefkoppen verschillen is het prettig werken met verschillende 
 passende schroefbits.

De complete set kan geplaatst worden in het gat. Denk eventueel aan de buisleidingen ten 
opzichte van de uitgeduwde poortjes. 

Tot slot kan de pot worden vastgezet door middel van kit, pur of lijm.
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Situatie 1: Gestort in de vloer

Bepaal de positie van de vloerpot. Houd hierbij rekening met de plaatsing van 
uitbreekpoorten ten opzichte van relevante buisleidingen.

Stel de pot op juiste hoogte. Zorg hierbij dat de vloerpot stabiel verankerd staat zonder te 
wiebelen. Ga ook uit van de uiteindelijke hoogte van de vloer: de bovenkant afdekplaat 
hoort gelijk met het vloerpeil te liggen.

 De vloerpot hoeft slechts ongeveer waterpas te staan, later kan dit eventueel
 worden gecorrigeerd.

Bevestig nu externe bekabeling van de pot door tijdelijk de moduleplaat te verwijderen.
Wanneer bekabeling en aarde zijn bevestigd, mag alles (inclusief tijdelijke afdekplaat) terug 
in zijn oorspronkelijke positie.

 Teveel uitgeduwde uitbreekpoorten kunnen worden afgeplakt. Zo wordt 
 voorkomen dat bij het storten materiaal in de doos komt.

De afsmeervloer kan gestort worden. Let hierbij op de hoogte ten opzichte van de 
afdekplaat: door op gelijke hoogte met de afdekplaat te storten is het zeker dat de 
klapdeksel zal passen (een te laag gestorte vloer kan correcte plaatsing belemmeren).

Wanneer de vloer af is kan de klapdeksel worden bevestigd. Indien de afdekplaat nog in de 
vloerdoos zit, mag deze nu worden verwijderd.

Plaats de deksel op de op de pot en schroef deze klemmend tegen de vloer. Eventueel 
eerder ontstane speling wordt hierbij automatisch gecorrigeerd.


