
Eigenschappen

>  Biologisch afbrrekbaar zacht-hard PVC

> Opvangen van druk-, trek- en schuifspanningen

>  Weder- en lichtbestendig

>  Schimmel- en bacterienwerend

>  In hoge mate tegen logen en zuren bestand

Productomschrijving

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 1 is een samenstelling uit zacht 
en hard kunststof. Het zachte geëxtrudeerde kunststof tussen beide 
hardkunststofflenzen fungeert als bewegingszone. Door het opvan-
gen van de druk-, trek- en schuifspanningen in de dekvloer wordt 
hierin en in de ceramische betegeling scheurvorming en breukvlak-

ken vermeden.

 

Toepassing

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 1 wordt gebruikt als uitzettings-
voeg in dekvloeren, betonproducten, ceramische betegeling, natuurs-
teen- of composiettegels welke in een mortelbed geplaatst worden. 
Deze profielen kunnen ook bij industriebouw ingezet worden. De 
toepassing van de profielen dient in bijzondere gevallen in functie 
van chemische, mechanische of andere belastingen gecontroleerd te 

worden.  

 

Verwerking

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 1 overeenkomstig de nodige in-
bouwhoogte kiezen en op gelijke hoogte met de oppervlakte plaats-
en. De aansluitende vloerbedekking gelijk met het profiel plaatsen en 
volledig in de mortel zetten. In combinatie met betegeling op gelijke 

hoogte de voeg tussen beide materialen met voegmortel vullen.
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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:   3,0 m

Breedte:    8,0 mm

Hoogte:    30,0 mm
   40,0 mm
   50,0 mm
   60,0 mm

Materiaal:   hard-kunststoff
   zacht-kunststoff

Kleur:    betongrijs
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Hartkunststoff

Weichkunststoff

Weichkunststoff
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