
Eigenschappen

>  UV- en wederbestendig 

>  Kleurvast

>  Beschermt de randafwerking

>  Mogelijke uitbreiding met een afvoergoot

Productomschrijving

Het BLANKE BALKON COATING PROFIEL is speciaal voor dunne be-
dekkingen ontworpen.  Aan de binnenkant vooraan het profiel is er 
een verdiepte verankeringsgleuf om een optimale verbinding met de 
vloerbedekking te verzekeren. Verbindingsstuk en een dichtgelaste 
buitenhoek zijn als toebehoren leverbaar. Het profiel kan ook met de 

BLANKE RINSYS-AFVOERGOOT uitgebreid worden.

 

Toepassing / Ondergrond

Het BLANKE BALKON-COATING PROFIEL wordt als randafwerking bij 
de vloerbedekking  op balkons en terrassen toegepast. De dekvloer 
dient in helling te liggen. Het juiste profieltype zal in functie van de 

te verwachten mechanische en chemische belasting gekozen worden. 

 

Verwerking

Het BLANKE BALKON-COATING PROFIEL  wordt met de geperforeer-
de bevestigingsflens  op de rand van de dekvloer in een contactlaag 
van dunbedmortel ingebed  en over de volle oppervlakte uitgespa-
teld. Op dit flensgedeelte van het profiel het  BLANKE GLASVEZEL-
BAND 15 SK aanbrengen. De vloerbedekking wordt  dekt dan het 
flensgedeelte volledig af  zodat daar een goede verankering plaats-
vindt.
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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
Vloerafdekingsdikte:  1,6 mm
Profieldikte:   1,4 mm
Befestigingsflens:   55,1 mm
Befestigungsschenkel:  88,7 mm
Materiaal:   aluminium
Kleur:    grijs

BLANKE BALKON Coating Profiel Verbindingsstuk:

Lengte:    40 mm
Hoogte:    55,1 mm

BLANKE BALKON Coating Profiel buitenhoek 90°:

Buitenmaat:   240 x 240 mm
Hoogte:    55,1 mm
 
BLANKE UNIVERSEEL-Verbindingsstuk:

Hoogte:    0,8 mm
Materiaal:   metaall; verzinkt


