
Eigenschappen

> Hoge belastbaarheid

> Beschermt naastliggende vloerafboordingen

> Vlakke helling

Productomschrijving

BLANKE DRIVE is een overgang- en renovatieprofiel uit aluminium 
voor een traploos beloop met betegeling. Het profiel heeft een hel-

ling van ongeveer  10° met een aflopende boord.

 

Toepassing

BLANKE DRIVE is te gebruiken bij betonoppervlakten of gietvloeren 
samen met tegels binnenhuis bij een mechanisch hogere belasting. 
Hierover kan men met een vorkheftruck of paletkarretje  rijden. Ook 
geschikt voor inloopruimten. De toepassing ervan is in bijzondere 
gevallen vooraf te controleren in functie van de mechanische, chemi-
sche of andere belastingen.

 

Verwerking

De holle ruimten onderaan BLANKE DRIVE met tegellijm volledig 
vullen. Aansluitend de driehoekvormig geperforeerde flens in de te-
gellijm drukken en het profiel juist plaatsen. Deze flens volledig met 
de tegellijm vullen en daarin de tegels drukken alsook juist plaatsen 
zodat bovenkant profiel en tegels gelijk zijn. Er mogen onder de te-
gels geen holle ruimten zijn. Tussen het profiel en de tegels dient een 
voegbreedte van ongeveer 1,5 mm aangehouden te worden welke 
dan volledig met een voegmortel gevuld wordt.
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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

Hoogte:    10,0 / 12,5 / 15,0 mm

Profieldikte:   1,0 mm

Bevestigingsflens:  22,0 mm

Breedte aflopend vlak:  10er  76,0 mm
   12,5er  73,1 mm
   15er  99,75 mm

Materiaal:   aluminium; zilverkleurig,
   mat geanodiseerd
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