
Eigenschappen

> Kleurecht

> UV- en weerbestendig

> Mogelijkheid voor het bevestigen van een goot

Productbeschrijving

BLANKE BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL is een af-
sluitprofiel in een kwartronde uitvoering voor vrije ran-
den van bekledingsconstructies op balkons en terras-
sen die al een afschot hebben. Het profiel is voorzien van 
afwateringsopeningen voor een optimale waterafvoer en vormt te-
vens de perfecte afsluiting voor tegels. Verbindingsstukken en buiten-  
en binnenhoeken maken het systeem compleet. Optioneel geschikt 
als aansluitstuk voor het systeem BLANKE RINSYS.

 

Toepassingsgebieden

Het BLANKE BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIELis geschikt voor  
gebruik in in combinatie met het drainerende met het BLANKE BAL-
KON-SYSTEEM premium/premium PLUS. 

 

Toepassing

HetBLANKE BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL wordt met 
het geperforeerde bevestigingsbeen op de rand van de chape in de 
contactlaag van dunbedmortel ingebed en over het hele oppervlak 
overgeplamuurd. Daarna wordt het profiel om de 50 cm met de 
schroevenset (artikelnr. 590-900) vastgeschroefd. In het voorste deel 
van het been wordt een rups BLANKE DIBA-COLL-lijm aangebracht, 
waarmee de afdichtingsband BLANKE DIBA 20 meeverlijmd wordt. 
Daarna wordt de BLANKE DIBA 100 BEgINNEND BIj HET BEVES-
TIgINgSBEEN OVER HET HELE OPPERVLAK VERLIjMD. Vervolgens 
worden de BLANKE ULTRA-DRAIN-platen op maat gesneden en over 
het hele oppervlak met het speciale vlies in de aangebrachte lijm 
ingebed en vastgedrukt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een balkonprofiel voor een optimale waterafvoer op balkons en terrassen
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Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de 
kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische 
specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Informatie van onze medewerkers die buiten het kader van dit gege-
vensblad valt, moet schriftelijk door hen worden bevestigd.

Technische gegevens

Leverbare lengte:  2,5 m
Dikte bekleding:   18,0 mm
Dikte profiel:   1,5 mm
Totale hoogte:   75 mm
Bevestigingsbeen:  88,7 mm
Materiaal:   Aluminium
Kleuren:    middengrijs, oud-koperbruin
   rvs-look

BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL verbindingsstuk:
Hoogte:    18,0 mm
Breedte:    40,0 mm

BLANKE BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL-bui-

tenhoek 90°:
Hoogte:    18,0 mm
Buitenafmeting:   240  x  240 mm

BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL-buitenhoek 135°:
Hoogte:    18,0 mm
Buitenafmeting:   240  x  240 mm

BALKON-ULTRA-DRAIN-AFSLUITPROFIEL-binnenhoek 90°:
Hoogte:    18,0 mm
Buitenafmeting:   130  x  130 mm

BLANKE UNIVERSEEL-verbindingsstuk:
Hoogte:    0,8 mm


