
Eigenschappen

> Decoratief
> Duurzame kwaliteit
> Wederbestendig (poederlakakafwerking)

Productomschrijving

Het BLANKE DRIEHOEKPROFIEL  is een decoratief profiel welke door 
zijn mooie schuine afwerking bij de boord- en hoekafwerking van ce-
ramische betegeling daaraan een extra dimensie geeft. Het is zowel 
in een hoogwaardig afgewerkt aluminium, messing als door-en-door 
gekleurd hard kunststof beschikbaar. Het rechtopstaand boordje 
tussen het schuine gedeelte en de flens zorgt bij de aluminium- en 
kunststofuitvoering voor extra stabiliteit van het profiel.
 

Toepassing

Het BLANKE DRIEHOEKPROFIEL  heeft verschillende toepassings-
mogelijkheden: plint-,nis-, en  muurafwerkingen of bijvoorbeeld als 
decoratieve boord bij tafelbladen. Het kan tevens als traploos over-
gangsprofiel tussen ruimten met een klein hoogteverschil gebruikt 
worden. De juiste materiaalkeuze wordt in relatie tot de te verwach-
ten chemische, mechanische of andere belastingen gekozen.
 

Verwerking

Het BLANKE DRIEHOEKPROFIEL  in de verse tegellijm drukken en 
de aansluitende tegels op dezelfde hoogte ermee plaatsen. Daarbij 
erop letten dat holle ruimten tussen profiel en de tegels vermeden 
wordt. Hierbij wordt de bevestigingsflens van de profielen dan ook 
volledig met tegellijm uitgekamd. Tussen beide materialen een voeg-
breedte van ongeveer 1 tot 1,5 mm laten en volledig met voegmortel 
vullen. Na het verlijmen en opvoegen van aluminiumprofielen deze 
onmiddellijk van cementresten ontdoen daar anders vlekvorming 
kan ontstaan.
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij 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 voorecht, 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 gegevens

Materiaal: aluminium; zilverkleurig mat geanodi- 
  seerd     
  aluminium; zilverkleurig glanzend gea- 
  nodiseerd    
  aluminium; roestvrij staal   
  messing; verchroomd glanzend

Hoogte:  6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,5 / 14,0 mm

Materiaal: kunststoff; wit

Hoogte:  6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Leverlengte: 2,50 m

Hoek:  45°
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