
Eigenschappen

> Kleurvast

> UV-bestendig

> Weerestendig

> Tweedelig

Productomschrijving

BLANKE MIHA is een poedergelakt aluminium-afsluitprofiel waarbij 
de randen van een dekvloer of andere opbouw afgesloten worden. 
Gelijktijdig dient het profiel bij een dekvloer als bekisting en  het ge-
lijkmatig nivelleren ervan. Voor de zijkanten is er het Blanke*MIHA- 
afschermprofiel welke optimaal met het basisprofiel te combineren 
is. Het heeft een verval (ca . 2 %) zodat de onderzijde visueel hori-

zontaal loopt

 

Toepassing

Het BLANKE MIHA-PROFIEL wordt gebruikt bij balkon- en terrasto-
epassingen waar een boordafwerking nodig is.

 

Verwerking

Het BLANKE MIHA-PROFIEL  met de flenzen in de tegellijm drukken 
en horizontaal plaatsen. De linker en rechter zijkanten worden met 
een verval van ca. 2 % in de dekvloer geplaatst. Nu kan de rest van de 
dekvloer boven de flenzen worden geplaatst en gelijk met de boven-
zijde van het profiel met een reilat vlak getrokken worden. Optioneel 
wordt dan aan de onderzijde van het linkse en rechtse profiel alvor-
ens  in de dekvloer te plaatsen met een zelfklevend montageband 
het afschermingsprofiel geplaatst. De eindstukken worden dan met 
een vlak afdekkapje en Diba-Coll afgewerkt.

TECHNISCHE FICHE

Tweedelig balkonprofiel voor de afdekking van dekvloerranden toe te passen als bekisting en 
hulp bij het maken van een balkon en terras
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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 Daten

Basisprofiel:
Leverlengte:   3,0 m
Hoogte:    60 mm
Breedte zichtbare boord:  15 mm
Bevestigingsflens:  95 mm
Kleur:   middengrijs
Materiaal:  aluminium 
    
Afdekprofiel:
Leverlengte:  3,0 m
Hoogte (schuin aflopend): 27,5 op 87,5 mm
Uitvoering:  links, rechts
Kleur:   middengrijs
Materiaal:  Kleur aluminium

Boordafwerking en hoekafwerking
Grootte:   40 x 60 mm
   40 x 28,7 mm
   80 x 60 mm; 90°
   80 x 28,7 mm; 90°
Kleur:   middengrijs
Materiaal:  aluminium


