
Eigenschappen

> Symmetrische zichtvlakken

> Decoratief

> Beschermend
> Hoge belastbaarheid (roestvrij staal)

Productomschrijving

BLANKE CUBELINE is een decoratief profiel dat zich uitstekend  met 
tegels laat combineren. Daarbij beschermt dit profiel ook nog eens 
de boorden van de tegels. De zichtbare zijden zijn gelijkbenig. Ter 

afronding zijn er nog de binnen- en buitenhoekstukjes.

 

Toepassing

BLANKE CUBELINE kan als aflsuitprofiel bij hoeken, tabletten, 
dagstukken of bijvoorbeeld plintafwerking gebruikt worden. Het 
profiel in sterke, roestvrij stalen uitvoering kan ook als traptreden 
ingezet worden.
 

Verwerking

BLANKE CUBELINE  wordt met de bevestigingsflenzen  in de verse 
lijmmortel gedrukt  en in de juiste positie gezet. De aansluitende 
tegels ernaast goed in de lijmmortel drukken en zorgen 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 pro-
fiel en tegel gelaten te worden welke dan volledig met voegmortel 
gevuld wordt. Reiniging met staalwol of staalborstel dient vermeden 
te worden daar dan door slijtage van het oppervlakte zich roestvor-
ming 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 vlekvor-
ming 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; silber matt elox./edelstahlmetallic/silber glänz. elox./ 
goldfarbig matt, elox./silber, elox., kreuzgeschliffen/champagner, 
elox./weiß/titan elox./jasmin**/geschliffen, mittelbronze, elox./
schwarz matt, elox./elox. silber matt, geschliffen/elox. champa-
gner matt, geschliffen/elox. titan matt, geschliffen/elox. schwarz 
matt, geschliffen/elox. goldfarbig matt, geschliffen/sand tropez/
stone grey/graphit/oxid/

Edelstahl V2A; gebürstet/kreuzgeschliffen/natur/poliert/glanzver-
chromt

Messing; glanzverchromt*

Leverlengte:  2,50 m und 3,00 m
Binnenhoogte roestvrij staal: 7,0/9,0/10,0/11,0/
   12,5/14,0 mm
Binnenhoogte aluminium:    7,0/9,0/11,0/12,5/14,0 mm
Binnenhoogte messing
chroomglanzend:           4,5/7,0/9,0/11,0/
   12,5/14,0 mm
Zichtbare vlakken:           + 1 mm zur Belagshöhe
Maaterialdikte:          ca. 1,0 mm
Bevestigingsflens:      23,0 mm
Toebehoren:  bij alle profielen zijnd de 
   passende binnen- en
   buitenhoekstukjes 
   verkrijgbaar
 
Roestvrij staal grondstof  (1.4301)
*Leverlengt nur 2,5 m
**Leverlengte nur 3,0 m
Jasmijn niet in 7,0 / 14 mm
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