
Eigenschappen

> Decoratief
> Beschermend
> Hoge belastbaarheid (roestvrij staal en messing)

Productomschrijving

BLANKE TEGEL-AFSLUITPROFIEL is een speciaal profiel ter bescher-
ming van de boorden van tegels alsook andere vloerbedekkingen 
en voor een decoratieve afwerking. Naargelang de belasting op de 
materialen kan men kiezen uit kunststof, messing, aluminium en ro-
estvrij staal. Optredende lasten worden door de constructie van de 
profielen, materiaaldikte, verbindingsstuk in de vloerbedekking en 
ondergrond afgeleid. De profielen kunnen door middel van een spe-
ciaal buigtoestel gebogen worden.  

Toepassing

Enkele toepassingen zijn: aansluiting tussen verschillende mate-
rialen, plintafwerkingen, decoratieve boordafwerkingen, muurtjes 
afwerken, hoeken, nissen, traptreden binnenhuis alsook tussen ver-
schillende oppervlakten en ruimten. Dit kan bij onder andere volgen-
de materialen gebruikt worden: tapijt, parket, laminaat, natuursteen 
of kunststofvloeren.

Verwerking

Het BLANKE TEGEL-AFSLUITPROFIEL met de flenzen in de tegellijm 
drukken en juist plaatsen. De bevestigingsflenzen volledig met tegel-
lijm uitkammen, de aansluitende tegels daarin aandrukken en op hun 
plaats zetten waarbij bovenkant afsluitprofiel en tegels op dezelfde 
hoogte komen. Hierbij mogen er onder de tegels geen holle ruimten 
zijn. Tussen het bewegingsprofiel en de tegels een voeg van onge-
veer 1,5 mm laten en volledig met voegmortel vullen. Bij de reiniging 
van roestvrij staal geen staalwol of staalborstel gebruiken daar door 
slijtage van de beschermlaag er roestvorming kan optreden. De reini-
gingsmiddelen mogen geen zoutzuren of chloor bevatten.
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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

Leverlengte in m:  1,0 / 2,5 / 3,0

Hoogte in mm: 2,0 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 
10,0 / 11,0 / 12,5 /  
15,0 / 18,5 / 22,0 /  
25,0 / 30,0  

Materiaal: Roestvrij staal V2A / V4A, 
Aluminium, Messing,
Kunststof

natur, matt, glanzend,  
chroomglanzend, gepolijst,
geborsteld, zilverkleurig mat  
geanodiseerd , zuurbestendig 

Kleur:   wit, jasmijn, betongrijs, zil 
vergrijs, manhattengrijs,
grafietzwart, champagne, kara- 

   mel, middenbruin, bahama -
beige

. 


