Produkt datablad
hz h jø r n e pr of il
Materialebasis:
PVC profil
Farve:
Hvid
Dimension og vægt:
Bredde 25 x 25 mm
Længde 2,5 m
Vægt ca. 100 gram
Emballagestørrelse:
50 stk. / karton
Brandklasse:
Klasse B1
Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt.
Transporteres og lagres vandret.
Udførelse:
hz hjørneprofilet kan bruges som afslutning på hz akustiksystem nr. 1 og 3
Inden montage, slibes overfladen på akustikpladen ca. 2 mm ned i akustikplade.
Profilet limes på kortsiden, typisk med samme klæber som bruges til at lime akustikpladerne fast med.
Der kan også bruges gipsklæber.
Profilet kan afkortes med listesaks.
Sørg for at kanter ikke beskadiges, da dette kan ses efterfølgende.
Profilet fyldes med hz filler på loftfladen, og der må ikke bruges klæber til dette.
Efter hærdning, slibes filleren, og profilet er klar til at blive pudset sammen med resten af overfladen.
Kortsiden spartles færdig med sandspartel, og males efterfølgende.
Kortside kan også pudses med akustikpuds. I det tilfælde, skal der så ikke bruges sandspartel efter
klæbning, men hz filler til at fylde ud først.
Henvisninger:
Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.
De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt,
beror på vores kendskab og erfaring 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 udfaldet eller vedhæftning.
Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle
formål.
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