TECHNISCHE FICHE
BLANKE DECOPROFIL
Als esthetische voegafwerking bij betegeling

Eigenschappen
> Decoratief
> Berschermend
> Duurzame uitvoering
Productomschrijving
Het BLANKE DECOPROFIEL is een decoratief profiel dat uitstekend
in combinatie met betegeling als voeg kan gebruikt worden. Daarbij
beschermt dit profiel ook nog eens de boorden van de tegels. Het
zichtbare gedeelte is 8 mm breed, de hoogte van het profiel wordt in
functie van de tegeldikte gekozen.
Toepassing
Het BLANKE DECOPROFIEL kan gecombineerd worden met een
vloerbedekking, wandbetegeling alsook als plintafwerking. De juiste materiaalkeuze wordt in relatie tot de te verwachten chemische,
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Technische gegevens
Materiaal:
aluminium; natuur
		
aluminium; zilverkleurig mat geanodi
		seerd
Leverlengte:

2,50 und 3,00 m

Hoogte: 		

6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,5 / 15,0 mm

Materiaal:
		

messing; natuur
messing; verschroomd glanzend

Leverlengte:

2,50 m

Hoogte: 		

9,0 / 11,0 / 12,5 / 15,0 mm

mechanische of andere belastingen gekozen.

Verwerking
Het BLANKE DECOPROFIEL 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 voegbreedte
van ongeveer 1 tot 1,5 mm laten en volledig met voegmortel vullen. Bij het reinigen van de roestvrij stalen profielen in geen geval
staalwol of een staalborstel gebruiken omdat hierdoor de beschermingslaag weggenomen wordt en aldus roestvorming kan optreden.
De reinigingsmiddelen mogen geen zoutzuren of chloor bevatten.

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.
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