
Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde
Ligebenet vinkelprofil i PVC, der an-
vendes til aftrækning af akustikpuds i 
kantområdet. 
BASWAphon Vinkelprofil anvendes 
først og fremmest i forbindelse med 
kassetteløsninger, loftflåder samt  
afslutninger på udvendige hjørner.
Profilet indlejres i akustikpladens for-
behandling med BASWAphon Fill. 
Den specielt tilspidsede form på pro-
filnæsen samt den 2 mm høje aftræks-
kant, gør at profilet er helt usynligt 
efter påføring af slutpudsen. 
De store trekantede perforeringer i 
profilet sikrer en bedre binding med 
underlaget og dermed den nødven-
dige stabilitet. Samtidig sørger huller-
ne for en god luftgennemstrømning, 
der giver en ensartet ældning af over-
fladen. 

dimensioner & vægt
Bredde: 22,5 x 22,5 mm 
Længde: 2,0 m
Aftrækskant: 2,9 mm
Vægt/stk.: Ca. 100 gram 

brandklasse
B1

emballagestørrelse
100 stk. / karton 

Farve 
Hvid (ca.RAL 9010)

ForArbeJdNiNG

Montage
Ved montage af BASWAphon Kant-
profil PVC Vinkel slibes ca. 1,5 mm af 
grundpudsen langs kanten af pladen 
i samme bredde som profilet, således 
at pudskanten er i samme niveau som 
grundpudsen. 
Profilet fastgøres i BASWAphon Fill 
spartelmasse. Der må ikke anvendes 
almindelig gipsspartel eller -klæber 
til montage på akustikpladens forbe-
handling. 
Som montagehjælp kan profilet også 
forlimes på det støvfrie underlag med 
kontakt spraylim. 
Efter tørringsprocessen skal udfyld-
ningsmateriale slibes ned, så profilet 
stikker ca. 1,5 mm frem. BASWAphon 
slutbehandlingen trækkes af efter 
denne kant. 
Kun sternsiderne af akustikpladerne 
(mineraluld) kan pudses med enten 
BASWAphon slutbehandling eller med 
almindeligt forekommende pudsmate-
rialer (gips etc.).

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

heNvisNiNGer

beskyttelsesanvisninger
Information om sikkerhed ved  
transport, oplagring, håndtering og 
bortskaffelse fremgår af sikkerheds-
databladet for produktet.

Garanti / forbehold 
De foranstående angivelser, herunder 
særligt forslag til forarbejdning og an-
vendelse af vore produkter, beror på 
vores kendskab og erfaringer i nor-
maltilfælde og forudsætter at produk-
terne lagres og anvendes korrekt.
På grund af forskellige materialer,  
underlag og afvigende arbejdsbetin-
gelser 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. 
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BASWAPHON
kANtPrOfil

Produktblad

BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

PVC ViNkel

* Vinkelformet PVC afslutningsprofil

* Produktnr. a7100 


