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Toepassingen en voordelen 

 Voor een perfecte vorming van hoeken 

 Voorgeplooide hoek uit glasvezel  

 Voorzien van een hoek uit witte PVC die dienstdoet als versterking 

Afmetingen 

 Installatie van het profiel 

 Het profiel op de gewenste maat snijden 

 Met behulp van hoektruweel in de wapeningsmortel drukken 

 Het wapeningsweefsel naar de hoeken en over het hoekweefsel overlappen 

Materiaal Afmetingen mm referentie Lengte  

PVC 23x23 /100x100 BX032 2,5 m 

PVC 23x23 /100x150 BX033 2,5 m 

PVC 23x23 /80x120 BX034 2,5 m 

PVC 23x23 /100x150 BX035 2,5 m 

PVC 23x23 /80x120 BX036 2,5 m 

Hoekprofiel met weefsel  
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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 aanvra-

gen 
 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 

 Technisch informatieblad nr. 38 


