Materiaal
Recyclebaar zacht PVC hoekprofiel en PVC folie.

Leveringsvorm
Kleur hoekprofiel voorzijde
grijs, wit en zwart

Kleur folie
zwart

Verpakking
Rollen

Afmeting in mm
van 300 tot 600

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm
Voorzijde
zacht dubbelprofiel
Achterzijde PVC folie, PVC folie met spijkerprofiel of PVC folie met klemprofiel

Andere foliebreedtes op aanvraag

Technische informatie
Eigenschappen folie
Soortelijk gewicht
Shore a hardheid
Dikte
Breukverlenging
Treksterkte
Koudebestendigheid
Krimp
UV-bestendigheid
Houdbaarheid
Verwerkingstemperatuur

Normen
DIN 53479
DIN 53505
DIN 53370
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53372
5 min./ 70°

Specificaties
1.309 kg/m³
33° ± 2%
0,42 mm ± 5%
250%
19N / m²
-25°C
≤ 4%
Goed
12 maanden
omgeving van +5°C tot 35°C
materiaal van +15°C tot 35°C

Verwerking
De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten
oversteken.
Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de
nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca.
100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van
het kozijn.
Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC
lateislabbe ZDP brengen.
De folie kan verlijmd (OT301 Universele Folielijm),
gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel)
worden.
Afstripbaar
In het bovenste gedeelte van het dubbelprofiel zijn twee
keepjes aangebracht, waarlangs het profiel, indien nodig,
kan worden afgestript. Hierdoor varieert de
bovenbreedte van 20 tot 32 mm.

ME533
PVC Lateislabbe ZDP
illbruck ME533 PVC lateislabbe ZDP op rol is
speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van
de bovendorpel van een kozijn bevestigd te
worden.

Productvoordelen
Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen,
spijkeren of klemmen (d.m.v. spijker- of
klemprofiel)
Profiel op rol
Eenvoudige montage
Bovenprofielbreedte afstripbaar
Voor niet dragende constructies
Universeel toepasbaar
UV-bestendig

ME533
PVC Lateislabbe ZDP

klemprofiel

spijkerprofiel

Extra informatie

klemprofiel

Folie
breedte
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

PVC
folie
grijs 311951
grijs 311955
grijs 311958
grijs 311961
wit* 311953
wit* 311957
wit* 311960
wit* 311963
zwart* 311952
zwart* 311956
zwart* 311959
zwart* 311962
Kleur

PVC folie met
spijkerprofiel *
390352
390360
390363
390366
390358
390361
390364
390367
390359
390362
390365
390368

PVC folie met
klemprofiel*
390369
390372
390375
390378
390370
390373
390376
390379
390371
390374
390377
390380

* geen voorraadartikel, neem voor levertijden contact met
ons op.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering
spijkerprofiel

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en
gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en
praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden.
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