
Eigenschappen

> Beschermd de aangrenzende boorden

> Vormt een eenheid

Productomschrijving

Het BLANKE APIJTOVERGANGSPROFIEL biedt een traploze overgang 
tussen de betegeling en een lagere vloerbekleding zoals bijvoorbe-
eld tapijt. De boorden van de vloerbekleding worden hierdoor ook 
optimaal beschermd. Het profiel is verkrijgbaar in de materialen alu-

minium, messing en roestvrij staal.

 

Toepassing

Het BLANKE TAPÎJTOVERGANGSPROFIEL is bij vlakke overgangsru-
imten inzetbaar tussen o.a. tegels en tapijt ter hoogte van deurope-
ningen of andere gevallen. De toepassing van de te gebruiken ma-
terialen zal afhankelijk zijn van de chemische, mechanische alsook 
andere belastingen.
 

Verwerking

Het BLANKE TAPIJTOVERGANGSPROFIEL  met de flenzen in de verse 
tegellijm drukken en juist plaatsen. De bevestigingsflenzen volledig 
met tegellijm uitkammen, de aansluitende tegels daarin aandrukken 
en op hun plaats zetten waarbij bovenkant profiel en tegels op de-
zelfde hoogte komen. Hierbij mogen er onder de tegels geen holle 
ruimten meer zijn. Tussen de profielen en de betegeling een voeg van 
ca. 1,5 mm laten en volledig met voegmortel afwerken. 
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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:   1,0 / 2,5* / 3,0 m
Hoogte:   8,0 mm
   10,0 mm
   12,5 mm
Aanslagrand:   4 mm
Hoek:    ca. 25°
Profieldikte:   1,0 mm
Bevestigingsflens:  22 mm
Materiaal:   aluminium; zilverkleurig
   mat geanodiseerd
   aluminium; natuur
   roestvrij staal, natuur
   messing
   
*roestvrij staal elke: 2,5m (leverlengte)
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