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voor vensterbanken
SPP-verbindingsprofiel voor vensterbank met onzichtbare 
druppel water en glasvezelversterkend gaas. Maakt de uitzetting 
tussen het profiel van het uiteinde van de vensterbank en de 
coating van het ITE-systeem mogelijk, evenals het druppelen 
van water naar de vensterbank.

Materialen:
• PVC - UV- en alkalibestendig
• Vertex R117 glasvezelversterkend gaas conform ETAG 004
• Flexibele dubbelzijdige polyethyleen (PE) lijm met gesloten cellen

Kenmerken:
• Zorgt voor uitzetting op de kruising tussen het profiel van het einde van de vensterbank en de coating van het ITE-systeem
• Beschermt het systeem tegen de schadelijke effecten van het weer
• De waterdruppel zorgt voor een goede waterafvoer en voorkomt het verschijnen van vocht door capillaire werking in het systeem
• Vermindert het risico dat er scheuren ontstaan tussen de vensterbank en de pleister
• Op het voorste gedeelte (zichtbaar) moet het SPP-profiel bedekt zijn met afdichtmiddel

Installatie instructies:
Installeer de eindprofielen aan weerszijden van de vensterbank voordat u de vensterbank installeert. Verwijder de zelfklevende schuimfolie van het 
LPE-profiel en plaats de vensterbank met de uiteinden vooraf geïnstalleerd. Verwijder de beschermfolie van de schuimtape op het LPE-profiel, 
plaats deze op de onderste raamopeningsrand en steek de dorpel in de opening. Snijd de isolatieplaten aan beide zijden van het onderste deel 
van de deur / raamrand om de vensterbank met de uiteinden te kunnen installeren. Druk eerst stevig op het deur- / raamkozijn en plaats het dan 
op de lijm en het LPE-profiel. Schroef ten slotte de steun op het frame. Snijd het SPP-profiel op de gewenste lengte, verwijder de folie van het 
zelfklevende schuim en leg het profiel op het uiteinde zodat het netjes aansluit op het deur- / raamkozijn. Lijm de voorgesneden isolatieplaat op het 
SPP-profiel en plaats het glazen frame van het profiel in de coating die eerder op de isolatie is aangebracht. Verwijder overtollig gips dat uit de 
troffel steekt. Bedek het zichtbare voorste deel van het SPP-profiel zonder geschikte kit.

Verpakking, opslag en transport:
Verpakt in kartonnen dozen. Bewaar op een droge en beschutte plaats bij een temperatuur van + 5 ° C tot + 40 ° C. Transport in horizontale positie.

Certificeringen:
Dit product is niet onderworpen aan enige certificering. Desalniettemin is dit product op eigen initiatief gecertificeerd door TZÚS Praha, s.p., 
het Technisch Instituut voor Constructie Testen in Praag en heeft certificaten nrs. 060-040966, 060-041339 en het "Q" -label, hoogwaardige 
markering.

Technische gegevens:

Profiellengte [mm]

Roosterbreedte [mm]

Vleugelbreedte [mm]

Afmetingen [mm] lijmschuim 
breedte x dikte

 
  

lijmen

Uitgegeven op 1 februari 2016.
Deze update maakt eerdere versies van dit gegevensblad ongeldig. De vermelde afmetingen voor dit product zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de 
toegestane fabricagetoleranties.

Bevestigingsmethode 
van de latwerk

Technische fiche

SPP-verbindingsprofiel


