
Eigenschappen

> Mat voeguitzicht uit kunststof

> UV-bestendig

> Met zijdelings verankeringsflenzen

> Schimmel- en bacteriënwerend

> In twee breedten beschikbaar

Productomschrijving

BLANKE FLOOREX is een bewegingsvoegprofiel met zijdelings veran-
keringsflenzen en een mat voeguitzicht uit kunststof voor het plaat-
sen samen met tegels. De bevestigingsflenzen in hard PVC  worden 
onder de tegels in een dunbed verlijmd en leiden optredende be-
wegingen in de bewegingszone af. Druk-, trek- en hoogtebewegin-
gen worden geneutraliseerd. Door het verwijderen van de flenzen 
kan het profiel ook gebruikt worden als flexibele aansluitvoeg tegen 
vrijstaande bouwdelen. De bovenste en onderste bewegingszone be-

staat een zacht heel flexibel kunststof.

 

Toepassing

BLANKE FLOOREX wordt in de dunbedmethode bij het verlijmen van 
tegels gebruikt. Andere mogelijkheden zijn: wandaansluitingen tegen 
vensterramen of deurlijsten alsook vloerbedekkingen tegen bestaan-

de wand-, plint- en deurelementen.

 

Verwerking

BLANKE FLOOREX met de flenzen in de tegellijm drukken en juist 
plaatsen. Let erop de bewegingsvoegen in de ondergrond op dezelf-
de lijn bovenaan over te nemen. De bevestigingsflenzen volledig met 
tegellijm uitkammen, de aansluitende tegels daarin aandrukken en 
op hun plaats zetten waarbij bovenkant bewegingsprofiel en tegels 
op dezelfde hoogte komen. Hierbij mogen er onder de tegels geen 
holle ruimten zijn. Tussen het bewegingsprofiel en de tegels een voeg 

van ongeveer 1,5 mm laten en volledig met voegmortel vullen.

TECHNISCHE FICHE

Bewegingsprofiel voor smalle en brede bewegingsvoegen binnen en buiten
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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
   3,0 m

Hoogte:   8,0 mm
   10,0 mm
   12,5 mm

Breedte der  
bewegingszones:  5,0 mm
   8,0 mm

Tootale breedte:  48,0 mm

Profieldikte:  0,8 mm

Bewegingsvermogen: ca. 20 %

Kleur:   lichtgrijs (3,0 m),  
   zandgrijs, bahamabeige, 
   middengrijs, antraciet

Mechanische belasting: bereik tot 2 KN/m²
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