
Eigenschappen

> Decoratief
> Beschermend

> Veelzijdig inzetbaar

Productomschrijving

Het BLANKE KWARTRONDPROFIEL is een speciaal profiel als deco-
ratieve en beschermende oplossing bij de boordafwerking van te-
gelwerken maar evengoed andere materialen of toepassingen. De 
verschillende materialen hierin zijn: hard-PVC, aluminium, messing 
en roestvrij staal.
 

Toepassing

Enkele mogelijkheden: plintafwerkingen, nette en decoratieve af-
boording bij tabletten, voorzetwanden, hoeken, nissen en trapafwer-
kingen (binnenhuis). Het materiaaltype staat in functie van de chemi-
sche, mechanische alsook andere belastingen.
 

Verwerking

Het BLANKE KWARTRONDPROFIEL wordt met de bevestigingsflen-
zen  in de verse lijmmortel gedrukt  en in de juiste positie gezet. De 
aansluitende tegels ernaast goed in de lijmmortel drukken en zor-
gen dat zij op gelijke hoogte met het profiel komen waarbij er geen 
holle ruimten mogen zijn. Er dient ongeveer een voeg van 1 tot 1,5 
mm tussen profiel en tegel gelaten te worden welke dan volledig 
met voegmortel gevuld wordt. Bij de roestvrij stalen profielen dient 
reiniging met staalwol of staalborstel vermeden te worden daar dan 
door slijtage van het oppervlakte zich roestvorming kan voordoen. 
Reinigingsmiddelen dienen vrij van zoutzuur en chloor te zijn. Na het 
verlijmen en opvoegen van aluminiumprofielen deze onmiddellijk 
van cementresten ontdoen daar anders vlekvorming kan ontstaan.
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Andacht: het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij zelf niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop-
en leveringsvoorwaarden  maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht , veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren . Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met  een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Technische gegeven

Leverlengte in m:  2,5 / 3,0

Hoogte in mm in mm: 6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 /  
   15,0 

Maaterial:  Edelstahl V2A / V4A,   
   Aluminium, Messing,   
   Kunststof 

Lieferbare Oberflächen: natur, matt, glazend,   
   chroomglanzend, gepolijst,   
   geborsteld, zilverkleurig mat  
   geanodiseerd, zuurbestendig 

Kleur:   zilverkleurig, gouldkleurig,   
   jasmijn, manhattan grijs, wit,  
   grafietzwart, titanium, cham- 
   pagne, middelbrons, zilver-  
   grijs, bahamabeige, pergamon 
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