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90 ° uitzettingsprofiel met glasvezelversterking voor het verbinden van 
verschillende oppervlakken met een uitzettingsvoeg zichtbaar in ITE-systemen

Materialen:
• alkalibestendig PVC
• ETAG 004-conform glasvezelversterkingsnet

Kenmerken:
• Randen van het profiel ingebed in de coating en daardoor onzichtbaar
• Gecoëxtrudeerde flexibele PVC-tape - geen lijm nodig voor 
profielproductie
• Afgedichte verbinding tussen de profielen dankzij de overlapping van flexibel PVC
• Verbindingspluggen voor een zuivere verbinding van de profielen ertussen
• Duurzame verbinding van onafhankelijke oppervlakken zonder risico op scheuren
• Voorkomt het binnendringen van vocht onder de isolatieplaten
• Zorgt voor een schone afwerking van de uitzettingsvoeg

Installatie instructies:
De aanbevolen voegbreedte is 15 - 20 mm, tenzij anders aangegeven. Breng de basislaag aan op de buitenkant van de isolatie. Plaats het profiel 
in de dilatatievoeg, steek het in de pleister en zet het waterpas. Gebruik verbindingsstekkers tussen de verschillende lengtes. De flexibele PVC-
overlap moet zich aan de onderkant bevinden en aan de voorkant van het onderste profiel worden geplaatst om binnendringen van water te 
voorkomen. Om dezelfde voegbreedte over de gehele lengte van het profiel te verkrijgen, plaatst u polystyreen stroken met dezelfde afmetingen in 
de verkregen uitzettingsruimte. Verwijder overtollige mortel van het wapeningsnet met een troffel. De polystyreen strips kunnen verwijderd worden 
nadat de coating is uitgehard. De locatie van de dilatatievoeg moet worden gespecificeerd door een ingenieur of een bevoegde persoon.

Deze update maakt alle eerdere versies van deze datasheet ongeldig. De vermelde afmetingen voor dit product zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de toegestane fabricagetoleranties.

Uitgegeven op 16 april 2020.

Frame 
bevestigingsmethode

Kunststof kabellassen 
(inert voor de effecten van 
logen en klimatologische 

variaties)

Andere afmetingen [mm] Zie diagram

Amplitude van uitbreiding [mm]

Lengte flexibele overlap 
[mm]

Flexibele stripbreedte [mm]

Roosterbreedte (E) [mm]

Profiellengte (L) [mm]

Technische data:

Dit product is niet onderworpen aan enige geharmoniseerde norm.

Verpakt in kartonnen dozen. Bewaar op een droge en beschutte plaats. Transport in 
horizontale positie.

Het is verboden profielen te installeren bij temperaturen onder +5 ° C en boven +30 ° C. Het is essentieel om het profiel te beschermen tegen 
zonnestralen en tegen regen of weersomstandigheden die de eigenschappen van het profiel kunnen aantasten, en dit gedurende de gehele duur 
van het werk totdat de coating opdroogt.

Verpakking, opslag en transport:

Gebruiksvoorwaarden:

Technische fiche


