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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 glasvezel versterkt 
(PA66GF15%)

Gebruikstemperatuur -20 °C tot +120 °C 

Brandbaarheid
materiaal voldoet aan UL94 V0 bij 1,5 mm 
dikte, gloeidraadtest (GWT) 960 °C

SpotClip-I is een unieke, speciaal ontwikkelde oplossing voor het 
monteren van halogeen 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, dampsperfolie en 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.

Applicatievideo: SpotClip

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-I

SpotClip I

H

FH

H2

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 zwart (BK) 10 st. 148-00076

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

SpotClip I zorgt voor betrouwbaar en veilig toepassen van inbouwverlichting.

SpotClip-I: afstandhouder met vier spaken.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• inbouwmaat tussen 62 en 90 mm
• maximale inbouwhoogte armatuur 70 mm
• geïntegreerde clip aan de bovenzijde voor het geleiden van de 

aansluitkabel
• voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
• vormvast, ook bij langdurige blootstelling aan hoge temperaturen
• sneller en eenvoudiger uitwisselen van lichtbronnen
• getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-I

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

Extra steuntjes voorkomen dat SpotClip 
verschuift.

1.  Gebruik de meegeleverde tool 
om SpotClip gemakkelijk in het 
montagegat aan te brengen.

2.  Duw de doornen in het 
plaatmateriaal om verdraaien te 
voorkomen, verwijder de tool.

3.  Monteer de armatuur op een  
veilige manier.

Een kabelclip fixeert de aansluitkabel van de armatuur.


