Technisch informatieblad Eckschiene 1013

Pagina 1 van 2

PD 0377/0816/002

Eckschiene 1013
Hoeklijsten van verzinkt staal met een PVC-hoek voor
Alsecco –pleister- en gevelisolatiesystemen

Toepassing
Voor het verkrijgen van strakke, loodrechte hoeken en randen. Snel en zonder problemen te verwerken.
Toepassing:
Laagdikte in ca. mm

Pleister of plamuur

Beschrijving

15 mm

Spar Dash, Alsitop, Alsitop LP, Alsitop QF,
Unterputz W

Volledig ingebed in de
wapeningspleister of pleistermortel.

In gebieden met een hoge luchtvochtigheid en aan de kust roestvrije profielen of profielen met een speciale
polyestercoating toepassen.

Technische gegevens
Type hoeklijst

Lengte hoeklijst

Hoeklijst van verzinkt staal met
PVC-hoek

2,5 meter

Verwerkingsgegevens
Aanbrengen met de bij het systeem behorende pleister- of wapeningmortel.
Loodrecht en vlak uitmeten.
De hoeklijsten met de PVC-beschermstukken zo aanbrengen dat de aansluiting wordt afgedekt als het PVC-profiel wordt
verschoven.
Ervoor zorgen dat de hoeklĳsten volledig worden ingebed in de wapeningmortel of de pleister.
Geen pleister over de PVC-randen aanbrengen.

Te leveren in
Verpakkingseenheid

Type

Verpakking

Eckschiene 1013

Karton met 37,5 meter
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Aanvullende gegevens
Veiligheidsvoorschriften

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Transport

Het product is geen gevarengoed.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

n.v.t.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen
niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden
behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht
advies aan. Wij adviseren u graag.

ALSECCO NEDERLAND

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote
verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische
Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze
materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar
geldigheid.
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun
oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw
regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
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