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Montagehandleiding laadvloer 12 mm 

 

 
 
Om de montage te vergemakkelijken bestaat de laadvloer uit meerdere delen. Voor de 
transportveiligheid is het essentieel dat de laadvloer op een vlakke ondergrond gemonteerd wordt. 
We raden aan de laadvloer te lijmen, omdat je op deze manier de vloer van het voertuig niet 
beschadigt en er wordt vermeden dat de tank of kabels beschadigd raken met schroeven of 
popnagels. Wij adviseren SIKA Flex 252 als geschikt product, vergelijkbare producten van een andere 
leverancier zijn natuurlijk ook toegestaan. Wanneer je de laadvloer vast wilt lijmen raden we je aan 
de montagevideo te bekijken, deze is terug te vinden bij www.businbedrijf.nl of www.businbedrijf.be 
op de productpagina van de desbetreffende laadvloer. Naast lijmen kan er natuurlijk ook gekozen 
worden om de vloer vast te schroeven. Wij raden aan om de laadvloer eerst op proef te plaatsen in 
het voertuig alvorens deze te bevestigen. 
 

We raden de volgende montageprocedure aan voor de laadvloer: 

1. Alle profielen moeten voor montage worden gecontroleerd op vervuiling en indien nodig 

worden gereinigd. 

 

2. Begin altijd met het eerste vloerdeel achter de bestuurdersstoel. Plaats en lijn dit vloerdeel 

uit en let erop dat de aan de bovenkant open ‘profielgroefzijde’ naar de achterkant van het 

voertuig is gericht. 

 

3. Breng het tweede vloerdeel met de ‘’neus-tongzijde’’ van het profiel van boven evenwijdig 

aan het profiel in het voertuig en plaats het op het ‘’open profiel’’. Til nu het tweede 

vloerdeel op totdat de ‘’neus’’ in het ‘’open profiel’’ schuift. Lijn het vloerdeel uit over de 

randen en lijm of schroef het vast. 

 

4. Nu is er in sommige gevallen een klein hoogteverschil. Gelieve de zijkant van de ingevoegde 

vloer lichtjes een tik te geven met de bal van je hand, de voeg zal sluiten waardoor de hoogte 

wordt aangepast.  

 

5. Herhaal deze montage totdat de gehele vloer in de laadruimte is gelegd. 

 

http://www.businbedrijf.nl/
http://www.businbedrijf.be/
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Om de mechanische sterkte en de vochtbescherming te vergroten, raden we aan: lijm de 

klikverbinding zoals in onderstaande afbeelding. 

 

 

We raden de volgende montageprocedure aan voor de aluminium afwerkstrips: 

Sommige laadvloeren van voertuigen vereisen dat de aluminium afwerkstrips in het 

schuifdeurgebied pas bevestigd kunnen worden na montage van de laadvloer. Als dit voor jouw 

voertuig het geval is, pak dan het aluminium profiel uit de verpakking en plaats deze in de 

uitgefreesde stukken in de laadvloer. Schroef het aluminium profiel vast met de meegeleverde 

schroeven op de laadvloer.   

 


