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Afstandhouder voor inbouwverlichting 

•	  SpotClip-I

SpotClip-I is een uniek, speciaal ontwikkeld product voor het monteren  
van inbouwverlichting. De innovatieve 4-spaaks afstandhouder is zowel 
geschikt voor montage in plafondpanelen als in gipsen plafondplaten. 

SpotClip-I is vervaardigd uit onbrandbaar, glasvezelversterkt  
polyamide en biedt daardoor thermische en mechanische voordelen. 
Doordat SpotClip-I ook achteraf te monteren is, kan hij worden 
toegepast tijdens nieuwbouw en renovatie. SpotClip-I is toepasbaar 
voor gaten tussen 62 en 90 mm en zorgt voor een veilige afstand 
tussen armatuur en dampsperfolie / isolatiemateriaal. Het gevaar 
van brand door oververhitting of warmteophoping wordt drastisch 
gereduceerd, wat tevens een positieve uitwerking kan hebben op de 
levensduur van de armatuur.

Type
Bevestigingsgat

Ø (FH)
Hoogte  

(H)
Hoogte 

(H2) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-I
62 - 90 90,0 82,0 zwart (BK) 3 st. 148-00094

62 - 90 90,0 82,0 zwart (BK) 10 st. 148-00076

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

SpotClip I

Kabelclips aan de bovenzijde fixeren 
de aansluitkabel.

Extra haakjes voorkomen verdraaien 
en wegglijden, zowel tijdens als na 
de montage.

Opzetvoetjes zorgen voor een stabiele 
positioniering op de gipsplaat.

Vier spaken zorgen voor stabiliteit en goede grip.

One step to the web!
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SpotClip I zorgt voor betrouwbaar en veilig toepassen van inbouwverlichting.

Haakjes in de gipsplaat drukken, om 
verdraaien te vermijden.

Standaard armatuur  
(maximale hoogte 90 mm).

De vier spaken zorgen voor stabiliteit 
en een goede grip.

Gemakkelijk monteren, ook tijdens 
renovatie.

•	 innovatieve, vierspaaks afstandshouder
•	 geschikt voor plafondpanelen en gipsplaten
•	 vervaardigd uit niet-brandbaar, glasvezel versterkt polyamide
•	 biedt zowel thermische als mechanische voordelen
•	 wordt geplaatst na bouwkundige werkzaamheden, zowel  

bij nieuwbouw als bij renovatie
•	 inbouwmaat tussen 62 en 90 mm
•	 zorgt voor veilige afstand tussen armatuur en dampsperfolie  

en isolatiemateriaal
•	 reduceert het risico door oververhitting
•	 positief effect op levensduur van armatuur

Hoofdkenmerken

MATerIAAl Polyamide 6.6 glasvezel versterkt 
(PA66GF15%)

Gebruikstemperatuur -20 °C tot +120 °C 

Brandbaarheid UL94 V1, gloeidraadtest (GWT) 960 °C

4 spaken zorgen voor stabiliteit en goede grip.
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