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Montagevoorschrift PolyPro ophangband 

Voor het ophangen van leidingwerken is dubbelgeweven poly-
ester bandweefsel zeer goed geschikt. Toepassing vooral voor 
rioleringsystemen aan funderingen. Bovendien ook goed bruik-
baar voor het ophangen van luchtbehandelingkanalen of bij-
voorbeeld als eenmalige hijsband voor kozijnen.  
Met ophangband als hijslus is de handeling van kozijnen voor-
delig en eenvoudig te realiseren, vanaf de productie tot en met 
het plaatsen op de bouwplaats.  
 
 
Kenmerken van het ophangband: 

• duurzaam dubbelgeweven polyester band 
• rot- en krimpvrij 
• bandbreedte 30mm 
• breeksterkte 2400kg 
• licht in gewicht 
• per 100 meter verpakt in plastic zak met trekeind 
• soepel en vlot in gebruik en verwerking 
• bevestiging d.m.v. bijvoorbeeld een slagschroef 
• eenvoudig op lengte te knippen 
• als hijslus eenvoudig weg te werken tussen kozijn 

en muur 
 
 

Montagevoorschrift: 
 
 
Het ophangband wordt bevestigd door middel van spijkeren, 
schroeven, klemmen of inmetselen. Bij het aanbrengen van 
gaten in het ophangband, ten behoeve van een spijker of 
schroef, dient rekening te worden gehouden met vermindering 
van de breeksterkte.  
De weerstand tegen inscheuren van het bevestigingsband kan 
desondanks blijven gehandhaafd, mits men de montagevoor-
schriften in acht neemt. De maximale afstand tussen de op-
hangpunten dient, afhankelijk van de grondbelasting, maximaal 
1 meter te bedragen. 
 
 
Neem verder de volgende montageadviezen in acht; 
• Maak de gaten zo klein mogelijk, bijvoorbeeld met een 

ronde priem 
• Gebruik bij voorkeur de RVS-spijkers en schroeven 
• Gebruik spijkers met grote koppen of schuif een ring om 

de kop 
• Neem voldoende ruimte ten opzichte van het eind van 

het ophangband en sla het bevestigingsband dubbel 
• Klem of metsel het bevestigingsband op een afdoende 

manier in (zie schets) 
• Denk om het uitlijnen van de leidingen en bepaal vooraf 

de afstand tussen de ophangpunten. 
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