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  Raamaansluiting BX026 
 

Toepassingen en voordelen 

 Dient voor een perfecte aansluiting aan raam– en deurkader 

 Elastische, zelfklevende PE- afdichtingband voor de montage op de raam-/deurkader  

 De beschermstrip is voorzien van een zelfklevende laag voor beschermfolie en is meerder malen bruikbaar 

 Maakt een exacte, mooie en permanente pleisteraansluiting  mogelijk 

 De beschermstrip kan na de werkzaamheden eenvoudig verwijderd worden 

 Voldoet aan de eisen van slagregendichtheid 

 Voldoet aan de eisen  betreffende het vermogen om bewegingen op te vangen 
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Ondergrond 

 Bij gebruik op ramen en/of deuren dient men erop te letten dat deze gemonteerd zijn volgend de laatste richtlijnen  en de laatste 

stand van techniek 

 Overmatige bewegingen van de ramen en/of deuren zijn niet toegelaten 

 De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn 

 De ondergrond dient vij te zij van stof, vuil, vet, vocht, loszittende delen en verontreinigingen 

Installatie van het profiel 

 Het profiel op de gewenste maat snijden 

 Eerst de verticale profielen aanbrengen, daarna de horizontale tussen de verticale aanbrengen (de hoeken inkepen) 

 Afscheurstroken aan de profieleinden insnijden zodat  ze later gemakkelijker te verwijderen zijn 

 Beschermfolie van de PE– afdichtingsband verwijderen 

 Het profiel positioneren  

 Als het in de juiste positie is stevig aandrukken over de volledige lengte dit om een perfecte dichtheid te bekomen 

 De beschermstrip pas verwijderen wanneer de pleister voldoende is uitgehard 

 Aanbrengen van de beschermfolie 

 De beschermfolie voor het buitenschrijnwerk dient min. 0,06 mm dik te zijn 

 Beschermfolie van de beschermingsstrip verwijderen 

 De beschermingsfolie +/- 10 cm overlappend op de zelfklevende laag aanbrengen 

 De beschermingsfolie naar de overliggende kant, naar boven spannen en tegelijkertijd goed aandrukken 

 De overlappende beschermingsfolie langs de afsheurstrook met een sherp mes wegsnijden 

 De folie mag nooit in het profiel zelf worden aangebracht 

Materiaal Afmetingen A referentie Lengte  

PVC 9 mm Bixa BX026 2,4 m 

technische fiche 36 

 
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 

 Alle technische gegevens zijn gegeven met (+20°C lucht– en ondergrondtemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid) 

 Alle technische gegevens zijn gegeven met (+20°C lucht– en ondergrondtemperatuur en 60% relatieve luchtvochtigheid) 

Afmetingen 


