
Eigenschappen

>  Hoge belastbaarheid

>  Bestand tegen chemische belastingen (roestvrij staal

    en messing)

>  Schimmel-en bacteriewerend

Productomschrijving

Het BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL is een onder-
houdsvrij bewegingsvoegprofiel voor hoog mechanische belasting bij 
tegels en natuursteen te gebruiken. Het biedt aan de tegelkanten een 
bescherming waar men met rollend materiaal overheen rijdt. De 
driehoekgeperforeerde flenzen in aluminium, messing of roestvrij 
staal zijn door een speciale siliconenvulling met elkaar verbonden. 
Dankzij de boordafwerking van de profielen worden de tegelkanten 
optimaal beschermd.  Een bijkomende functie is het geluidsonder-
brekend effect tussen de vloerbedekking alsook het verminderen 

van de stapen lichaamsklank.

 Toepassing

BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL is ideaal inzetbaar 
bij magazijn-en productieruimten, inkoopcentra, ondergrondse gara-
ges of voor vloerbedekkingen in binnen-en buitenbereik welke ma-

chinaal gereinigd worden.

 

Verwerking

Het BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL in de verse te-
gellijm indrukken en juist plaatsen. Hierbij dient erop gelet te worden 
dat de bewegingsvoegen in de ondergrond op dezelfde lijn overge-
nomen worden. De aansluitende tegels volvlakkig naast het profiel 
verlijmen, holruimten vermijden en zorgen dat de bovenkant tegel 
en profiel op dezelfde hoogte komt. Tussen beide materialen een 
voegbreedte van 1 tot 1,5 mm laten en volledig met een voegmortel 

vullen.
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Aandacht: het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij zelf 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 voorrecht , 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

Aluminium natur
Leverlengte:   3,00 / 2,50 m
Hoogte:    3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 11 /  
   12,5 / 15 / 18,5 / 22 /  
   25 / 30 mm
Messing
Leverlengte:   3,00 / 2,50 m
Hoogte:     8 / 10 / 12,5 / 15 / 18,5 / 22 / 
   25 / 30 mm

Roestvrij staal V2A (grondstof 1.4301)
Leverlengte:   3,00* / 2,50 m
Hoogte:    3* / 4,5* / 6* / 8* / 10* / 11* / 
   12,5* / 15* / 18,5 / 20 / 22* / 
   25 / 30 mm

Profieldikte:  1,0 mm
Breedte silicone:  6,0 mm
Totale breedte:  11,6 mm
Bevestigingsflens:  21,0 mm
Kleur silicone:   gris

*in 3,00 m en 2,50 m verkrijgbaar
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