Produktblad

BASWAPHON

kantprofil
alu vinkel

BASWA Logo Schwarz : 100 % Schwarz

* Vinkelformet afslutningsprofil
* PUR behandlet aluminium
* Produktnr. a271 / a348

Produktbeskrivelse

FORARBEJDNING

henvisninger

Anvendelsesområde
Vinkelprofil i aluminium til anvendelse
som alternativ til afslutningsprofil i
PVC.
Profilet er særligt velegnet som ekstra
beskyttelse mod mekanisk beskadigelse og sikrer en korrekt lige linieføring af kantafslutningen.
Profilet er profileret på indersiden,
hvilket sikrer en optimal og stabil
opklæbning mod sternkanten af
akustikpladen.
Hvor aluminiumsprofiler udsættes
for varmestråling, skal der tages højde
for materialets udvidelseskoefficient
og dermed faren for revnedannelse
mellem profil og slutpuds

Montage
1. Profilet fastgøres mekanisk eller
med montageklæber til det eksisterende underlag og tilpasse i forhold til
højde og linieføring.
2. BASWAphon Akustikpladen tilskæres på bagsiden og påføres gipseller cementholdig klæber på bagside
og sternside og i kontaktområdet mod
vinkelprofilen.
3. BASWAphon Akustikplade trykkes
tæt til profilet og justeres.
4. Fugen mellem akustikplade og profil udfyldes med BASWAphon Fill, der
herefter skal tørre fuldstændigt.
5. Overfladen i tilslutningsområdet
slibes afhængig af efterfølgende behandling tilbage til den tilsvarende
systemtykkelse.
6. BASWAphon slutbehandling
påføres efter anvisningerne.

Beskyttelsesanvisninger
Information om sikkerhed ved
transport, oplagring, håndtering og
bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

Dimensioner & vægt
a271: 30 x 40 mm
a348 50 x 70 mm
Længde: 3,0 m
Godstykkelse: 3 mm
Vægt/stk.: 1,420 kg
Emballagestørrelse
Pakket stykvis.

06-2012

Farve
Hvid (NCS S 0500-N)

Bemærk
Et plant underlag under transport og
lagring forhindrer en deformering
af profilerne. Aftrækskanten må ikke
beskadiges.
Profilet kortes op med nedstryger.
Den præcist flugtende opklæbning
af profilet er afgørende for den lige
linieføring i randzonen, og bør derfor
ofres maksimal opmærksomhed.

Garanti / forbehold
De foranstående angivelser, herunder
særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på
vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,
underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel
garanti for udfald eller vedhæftning.
Det påhviler til enhver tid anvenderen
af produkterne at efterprøve om de er
egnede til det aktuelle formål.

