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Spiegelbevestigingssysteem: 

Maximaal gewicht: 

- Tot 0,8m2 = 12 kilogram 

- Tot 1,6m2 = 24 kilogram 

- Tot 2,6m2 = 36 kilogram 

Voorbereiding: 

- Positie van de spiegel bepalen aan de muur (bijvoorbeeld door het aftekenen van de hoeken van 

de spiegel op de muur). 

Handelingen op de spiegelachterzijde: 

- Spiegel op een schone en vlakke oppervlakte leggen. De achterzijde reinigen met een siliconevrij 

reinigingsmiddel. De achterkant moet stof-, vet- en vochtvrij zijn. 

Opplakken van de ophangplaten: 

- Folie verwijderen van de kleeflaag van de platen. De ophangplaten links en rechts opplakken op 

5 cm. van de bovenzijde en op 5 cm. van de zijkant van de spiegel. De platen strak en gelijkmatig 

aandrukken. Bij montage van de ophangset van 2,6 m2 dient de derde ophangplaat in het 

midden van de spiegel worden geplakt op 5 cm. van de bovenzijde. Wacht 24 uur met belasten 

van de ophanghaken, de lijm heeft tijd nodig om volledig in te werken. 

Opplakken van de afstandhouders: 

- De afstandhouders dienen als extra ondersteuning van de spiegel aan de onderzijde. Verwijder 

de folie van de kleeflaag en plak de afstandhouders in het midden van de achterzijde. 

Handelingen aan de muur: 

- Aanbrengen van de metalen contrahaken. Boor 10 cm. van de denkbeeldige zijkant van de 

spiegelpositie de gaten voor de pluggen (boormaat 6mm.) op 7 cm. van de bovenzijde van de 

spiegelpositie. Bij montage van de ophangset van 2,6m2 een extra gat boren in het midden op 7 

cm. van de bovenzijde van de spiegelpositie. Schroef nu de metalen haken vast. 
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Aanbrengen van de drukknoppen aan de onderzijde van de spiegelpositie: 

- Boor 5  cm. vanaf de onderzijde en 10 cm. van de zijkanten van de spiegelpositie gaten voor de 

pluggen (boormaat 6mm.). De drukknoppen worden zo aan de wand geschroefd dat de 

beschermingsfolie naar de spiegel gericht is. Gebruik schroeven met een ronde kop. 

Aanbrengen van de spiegel: 

- Hang de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en controleer of deze waterpas 

hangt. Indien dit niet het geval is kunt u de contrahaken verstellen tot de spiegel waterpas hangt. 

Schroef daarna de haken stevig vast aan de muur. 

Definitief plaatsen van de spiegel: 

- Haal de beshcermingsfolie van de drukknoppen aan de onderzijde af. Hang de spiegel aan de 

bovenste ophanghaken en druk de spiegel met lichte druk naar benenden aan. De spiegel is nu 

stevig aan de muur bevesigd. 

Afnemen van de spiegel: 

- pak de spiegel aan de onderzijde vast rondom de drukknoppen. Door middel van een korte ruk 

klikt de spiegel los. Til nu de spiegel uit de bovenste ophanghaken. 

 

Let op: de ophangsets zijn niet geschikt voor speciaal gecoate spiegels zoals bijvoorbeeld “Mirox 

Safe”. Vraag bij twijfel na bij uw leverancier of u de ophangset kunt gebruiken. 


