
Eigenschappen

> Kleurvast

> UV- en wederbestending

Productomschrijving

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL is een afsluitprofiel voor 
groot formaat plaatmateriaal.  De verticaal naar boven gerichte afs-
luitflens dekt de volledige vloeropbouw af. De afwateringsopeningen 

zorgen ervoor dat het infiltrerende watervolledig wordt afgevoerd. 

 

Toepassing

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL wordt als randafwerking 
bij de vloerbedekking  op balkons en terrassen toegepast daar waar 
deze los op een grindbed of tegeldragers geplaatst wordt. 

 

Verwerking

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL  wordt met de geperfo-
reerde bevestigingsflens in combinatie met de drainagemat op een 
afdichting (vb. Blanke•DIBA.100) verlijmd en door uitwerking met 
lijmmortel juist op zijn plaats gezet. Bij toepassing als grindafboor-
ding wordt  de vulling grind  overeenkomstig de laagdikte onder de 
bovenkant van de opstaande kant profiel in mindering gebracht. 
Aansluitend worden de betondallen los op het geëgaliseerde grind-
bed gelegd.
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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:   2,5 m
Vloerbedekkingsdikte:  35,0 / 65,0 / 75,0 mm
Tootale hoogte:   60 / 90 / 100 mm
Profieldikte:   1,2 mm / 0,8mm
Bevestigingsflens:  85 mm
Materiaal:   aluminium; grijs
   rostvrij staal geborsteld  
   (korrel 240)

BLANKE BALKON DRAINAGEPROFIEL Verbindingsstuk:

Lengte:    80 mm
Hoogte:    35,0 / 65,0 / 75,0 mm

BLANKE BALKON DRAINAGEPROFIEL Buitenhoek 90°:

Buitenmaat:   80 x 80 mm
Hoogte:    35,0 / 65,0 / 75,0 mm


