
Eigenschappen

> Eenvoudige montage met ongeveer 2 % helling

> Horizontale basis voor de glazen scheidingswand

> Decoratief

> Tijdsbesparend

Productomschrijving

BLANKE AQUA-KEIL GLAS is een hellingsprofiel in roestvrij staal met 
2 % helling voor de optische aansluiting bij lineaire afvoersystemen 
en het horizontaal plaatsen van glazen scheidingswanden. BLANKE 
AQUA-KEIL GLAS is zowel in linkse als rechtse uitvoering beschik-

baar. 

 

Toepassing

BLANKE AQUA-KEIL GLAS laat toe de glazen scheidingswand daarin 
horizontaal te plaatsen alsook de aansluiting tussen het afhellend 
vloervlak naar het lineaire afvoersysteem en de begane vloer te vor-
men. 

 

Verwerking

BLANKE AQUA-KEIL GLAS met de geperforeerde bevestigingsschen-
kels in de verse tegellijm indrukken en juist zetten. De aansluitende 
tegels tegen het profiel met een voegbreedte van 5 mm aandrukken 
en met siliconen afkitten. Hierbij dienen we holklank te vermijden. 
Bij het inkorten van het profiel altijd de hoogste kant versnijden. 
Bij het schoonmaken van de profielen in geen geval staalwol of een 
staalborstel gebruiken gezien door de slijtage aan het oppervlak zich 
corrosie kan vorrdoen. De reinigingsproducten mogen geen zoutzu-
ren of chloor bevatten. De glazen scheidingswand dient met een ge-
schikt lijmtype in het profiel vastgezet worden. De voeg tussen glas 
en profiel met een siliconenkit afwerken. 

TECHNISCHE FICHE

Uniek hellingsprofiel voor aansluiting met een lineair afvoersysteem en een glazen 
schneidingswand 
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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

Leverlengte:   0,98 m
Hoogte:    H1: 19 mm
   H2: 34,0 mm

Leverlengte:   1,20 m
Hoogte:    H1: 19 mm
   H2: 37,0 mm

Leverlengte:   1,48 m
Hoogte:    H1: 19 mm
   H2: 42,0 mm

Glaswanddikte:   bis 12 mm
Profieldikte:   0,8 mm
Bevestigingsschenkel: 30,0 mm 
Materiaal:   roestvrij staal V2A geborsteld
   roestvrij staal V2A zijdemat
Anslag:   rechts en links
Helling:   2 %

Grondstof (1.4301)


