PRODUCTDATABLAD

SG1035 DIKPLEISTERPROFIEL - hoekbeschermer binnen
Laagdikte vanaf

5 mm

TOEPASSING/FUNCTIE
SG1035 is een dikpleisterprofiel voor buitenhoeken in
stuclagen bij binnentoepassingen. Geschikt voor stucwerk in
situaties met oneffenheden, waarbij de muur moet worden
gecorrigeerd. Het profiel beschermt de afgewerkte hoek tegen
de eerste mechanische belasting en is tijdens het verwerken
een afreipunt. De vorm van de neus bepaalt de vorm van
de afgewerkte hoek en is daarom van groot belang voor het
eindresultaat.
SG1035 is een profiel uit de productlijn Slimgrip. Het profiel
heeft een maximale hechting en grip op de ondergrond.
Een Slimgrip profiel is prettig te verwerken, is stabieler door
zijn unieke ontwerp en bovendien vetvrij.

Materiaalsoort

Alu-zink 0,5 mm

Laagdikte

vanaf 5 mm

Kleur

Blank

Aanvullende
behandeling

-

Toepassing

Binnen;
in droge ruimtes

Lengte in cm
(+/- 1 cm normtolerantie)

200 / 220 / 250 / 260 /
270 / 280 / 300

Verpakkingseenheid

25 stuks/bundel

Opmerkingen
Slimgrip profielen kunnen in elke gewenste lengte
geleverd worden, zodat je niet hoeft te knippen.
Vooral bij grotere projecten een uitkomst. Neem
contact op met onze adviseurs en bespreek de
mogelijkheden voor jouw project.
In natte ruimtes en buitentoepassingen
PVC of RVS hoekbeschermers verwerken.

VERWERKING
1. Goede verwerking begint bij de juiste keuze van het profiel.
Kies het profiel op basis van laagdikte, te verwerken mortel
en toepassing.
2. Het profiel bij voorkeur afkorten met een blikschaar. Maak het
profiel op de gewenste lengte door beide flenzen één voor één
tot aan de neus in te knippen en breek het profiel in tweeën
door het heen en weer te bewegen.
3. Zet op beide zijden over de gehele lengte van de hoek mortel
op en stel het profiel volledig in de mortel.
4. Druk de hoekbeschermer voorzichtig op de hoek tot op de
juiste laagdikte en controleer of de hoekbeschermer te lood
staat.
5. Haal vervolgens de overtollige mortel weg en maak de neus
van de hoekbeschermer schoon.
6. Nadat het profiel voldoende vastzit (de mortel is uitgehard),
kan de wand worden gepleisterd.

Bekijk het complete Slimgrip assortiment
via www.slimgrip.nl
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