
Eigenschappen

>  Opvangen van druk-, trek- en schuifspanningen

>  Biologisch afbreekbaar zacht-hard PVC

>  Weder- en lichtbestendig

>  In hoge mate tegen logen en zuren bestand

Productomschrijving

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 2 kan spanningen opnemen en 
probleemloos opvangen. Het zachte geëxtrudeerde kunststof tussen 
beide hardkunststofflenzen fungeert als bewegingszone. Door het 
opvangen van de druk-, trek- en schuifspanningen in de dekvloer 
wordt hierin en in de ceramische betegeling scheurvorming en breu-
kvlakken vermeden. Het harde PVC-deel aan de zijkant van het pro-

fiel geeft aan de boorden van de tegels een extra bescherming.

 

Ondergrond

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 2 wordt gebruikt als uitzettings-
voeg in dikbedtoepassingen zoals cement- of calciumsulfaatgebon-
den ondergronden. Het wordt voor onderbrekingen van ceramische 
betegeling en natuursteen gebruikt. De toepassing van de profielen 
dient in bijzondere gevallen in functie van chemische, mechanische 

of andere belastingen gecontroleerd te worden.

 

Verwerking

Het BLANKE BEWEGINGSPROFIEL 2 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. Bij renovaties kan men een sleuf in de 
dekvloer slijpen en vervolgens het profiel daarin slaan. In combinatie 
met betegeling op gelijke hoogte de voeg tussen beide materialen 

met voegmortel vullen.

TECHNISCHE FICHE

Bewegingsvoegprofiel voor het opvangen van drukspanningen
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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:  kunststoff

Kleur:   betongrijs
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