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NR 9, PLASTBRICKA
Plastbrickan tillverkas med diametern Ø75 mm och har 
tre spår för infästning över kramla, Ø3-, 4- och 5 mm.
Plastbrickan kan användas tillsammans med alla kramlor
av rund tråd.

MONTERING
Plastbrickan trycks fast över kramlan och förs mot 
isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman 
isoleringen.

ISOLERINGSBRICKA 60 MM
Plastbrickan används till vinkelkramlorna nr. 21, DV
och nr. 22, IDV. Plastbrickan tillverkas med diametern  
Ø60 mm och har ett avlångt hål för infästning över 
kramla. Kan även användas till nr. 12 och 13.

MONTERING
Plastbrickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så
att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

TILLBEHÖR

Jomas brickor för isolering används för att hålla det yttersta isoleringsskiktet på 
plats så att detta inte faller ut i fingerspalten bakom skalmuren. 

Artikelnummer Benämning kg/1000 Antal/förp.

0900080 NR 9 med slits 10 500

Artikelnummer Benämning kg/1000 Antal/förp.

H09000S Bricka till DV/IDV 4 100

Artikelnummer TxBxL mm kg/1000 Antal/förp.

3305002 0,5x30x40 4 1000

CLIPS REKTANGULÄR
Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosions-
skydd R3, och kan användas tillsammans med alla 
Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.

MONTERING
Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att 
den ligger an utan att trycka samman isoleringen. 

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns
ingen risk att brickan faller av efter montage.
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Artikelnummer TxØ mm kg/1000 Antal/förp.

3305003 0,5x70 18 1000

Artikelnummer Längd mm kg/1000 Antal/förp.

140000P 65 6 100

CLIPS RUND
Brickan tillverkas i rostfritt stål EN 1.4310, korrosions-
skydd R3, och kan användas tillsammans med alla 
Jomas kramlor utom vinkelkramlorna DV och IDV.

MONTERING
Brickan träs på kramlan och förs mot isoleringen så att 
den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Brickan fäster mycket bra mot kramlan och det finns 
ingen risk att brickan faller av efter montage.

LÄTTBETONGPLUGG
Jomas lättbetongplugg används till pendelkramla  
nr. 12, 14 och 17 vid montage i lättbetong, betong eller 
murverk.

MONTERING
Borra hål i aktuellt underlag, borrdiameter Ø10 mm till 
lättbetong-/lättklinkerblock och Ø12 mm till underlag av 
tegel. Rengör hålet från borrkax. Tryck sedan i pluggen 
och montera pendelkramlan, minsta monteringsdjup 65 
mm.


