
Eigenschappen

> Beschermend

> Rustiek

> Decoratief

Productomschrijving

Het BLANKE DECO-TRAPPROFIEL-FLORENTINA geeft aan de traptre-
den een esthetisch karakter alsook biedt een volledige bescherming 
van de trapboorden tegen afschilfering en mechanische belastingen. 
De trapprofielen zijn in de uitvoeringen messing, aluminium en roe-
stvrijs staal leverbaar.

 

Toepassing

Het BLANKE DECO-TRAPPROFIEL-FLORENTINA is in combinatie met 
het uitwerken van traptreden in tegels en natuursteen binnenhuis  
inzetbaar bij privéwoningen met een matig loopverkeer. De juiste 
materiaalkeuze wordt in relatie tot de te verwachten chemische, me-
chanische of andere belastingen gekozen.
 

Verwerking

Het trapprofiel in de verse tegellijm drukken en de aansluitende te-
gels op dezelfde hoogte ermee plaatsen. Het overstekende gedeelte 
van het trapprofiel dient het verticale gedeelte van de trapafwerking 
te bedekken. Daarbij erop letten dat holle ruimten tussen trappro-
fiel en de trapafwerking vermeden wordt. Hierbij wordt de bevesti-
gingsflens van de profielen dan ook volledig met tegellijm uitgekamd. 
Bovenkant optrede en trapprofiel komen op gelijke hoogte waarbij 
tussen beiden een voegbreedte van ongeveer 2 mm wordt gelaten 
en volledig met voegmortel wordt gevuld. Bij het reinigen van de 
roestvrij stalen profielen in geen geval staalwol of een staalborstel 
gebruiken omdat hierdoor de beschermingslaag weggenomen wordt 
en aldus roestvorming kan optreden. De reinigingsmiddelen mogen 
geen zoutzuren of chloor bevatten. Direct na het plaatsen van de 
profielen in de tegellijm en het opvoegen de aluminiumprofielen van 
cementresten ontdoen opdat plekvorming zou vermeden worden.
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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

Messing verchroomd glanzend:

Leverlengte:   1,25 / 2,5 m
Hoogte:    8,0 / 10,0 / 12,5 / 15,0 mm
Profieldikte:  1 mm
Afdekking:   7 mm
Bevestigingsflens:  25 mm

Aluminium; zilverkleurig geanodiseerd:

Leverlengte:   1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,5 / 3,0 m
Hoogte:    8, 0 / 10,0 / 12,5 mm
Profieldikte:   1 mm
Afdekking:   7 mm
Bevestigingsflens:  25 mm

Roestvrij stall / roestvrij staal geborsteld:

Leverlengte:   2,5 m
Hoogte:    9,0 / 11,0 mm
Profieldikte:   1 mm
Afdekking:   8 mm
Bevestigingsflens:  32 mm
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