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Opslag 

 Vlak en droog bewaren 

Kleur 

 Naturel aluminium 

                     

   
 

 

 

Toepassingen en voordelen 

 Geperst aluminium 

 Voor een horizontale gevelafsluiting 

 Voert het regenwater af 

 Zorgt voor een afsluiting langs de onderkant 

Installatie van het profiel 

 Het profiel op de gewenste maat snijden 

 Om de 30 cm vastzetten met montageschroeven  MDS (Ø 6mm, lengte: 60 mm) 

 Steeds zien dat het profiel waterpas wordt geplaatst 

 Sokkelprofielen aan mekaar koppelen met  D/04 (per stuk) of  D/04.1 (per lengte en opmaat te zagen) 

 Eventuele oneffenheden opvullen met U3 (3mm), U4 (4mm)of U5 (5mm) 

Ondergrond 

 Eventuele oneffenheden wegwerken  

 De ondergrond moet vrij zijn van biologische en chemische agressie 

 
Aluminium sokkelprofielen 
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 Technisch informatieblad nr. 38 

Breedte  Dikte 0.8 mm 

Lengte 2,5m     (code) 

30 BX081 

40 BX082 

50 BX083 

60 BX084 

70 BX085 

80 BX086 

90 BX087 

100 BX088 

120 BX089 

130 BX090 

140 BX091 

150 BX092 

160 BX093 

  

  

Andere afmetingen op aanvraag 

 
Algemeen 

 De fabrikant staat in voor een goede kwaliteit van het product 

 De fabrikant noch bixa hebben  invloed op het type van toepassing 

 De fabrikant noch bixa zijn verantwoordelijk voor  het werk noch voor het resultaat van de gebruiker 

 Hierboven  vermelde informatie is ter goeder trouw gegeven  en zijn niet bindend 

 Bij na leveringen zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden 

 Alle leveringen dient u te controleren op kleur, structuur enz. 

 Bovenstaande gegevens zijn volgens de laatste stand van  techniek en  verwerkingstechniek 

 De gebruiker dient de geschiktheid en het gebruik van het product e controleren 

 Indien het product gebruikt wordt die niet overeenkomen met dit technisch blad, gelieve bixa te contacteren. 

 U dient in het bezit te zijn van onze algemene verkoopsvoorwaarden.  Mocht dit niet het geval zijn kan u ze steeds aanvragen 

 Alle producten worden geleverd volgens  de verkoopsvoorwaarden van bixa 

 Met het verschijnen van dit technisch informatieblad  zijn alle voorgaande edities niet meer geldig 

 Alle actuele  informatie kan U downloaden vanaf het internet of aanvragen 

 


