PRODUKTDATABLAD

AquaBead Flex PRO

• Ferdig limt hjørnelist på rull
• Kan brukes til innvendige og utvendige hjørner og forskjellige vinkler
• For gips plater med papir
• Monteres ved å dusje rikelig med vann på list for å aktivisere limet
• En sterk list som står imot sprekker og slitasje

AquaBead Flex PRO
Ferdig limt hjørnelist på rull til utvendig og innvendige hjørner

PRODUKTINFORMASJON
Aquabead Flex PRO er en fleksibel og brukervennlig ferdig
limt hjørnelist på rull.
For montering på innvendige og utvendige hjørner i ulike vinkler på standard gipsplater.
Aquabead sine fordeler er at den er ferdig limt og klar til montering rett på gips, du behøver bare å dusje på rikelig med vann
for å aktivisere limet.
Profilen er oppbygd av en co-polymer kjerne som er innpakket
i papir som gjør den sterk og står imot sprekker og slitasje.
Papiret sikrer så vedheft mot etterfølgende sparkel sjikt.
ARBEIDS FORHOLD VED MONTERING
Gipsplatens og rom temperaturen får ikke være under +10
grader. Gipsplaten skal være tørr, ren og fri for støv.
OBS! Skal ikke monteres på ferdigmalte eller tapetserte flater.
Aquabead Flex PRO er best å bruke på ubehandlede hjørner
av gips, dvs. alle kartong bekledde gipsplater. Bør ikke brukes på
komposit plater, fibergips eller sement baserte plater.
MONTERING
Børst bort støv før montering.
1. Klipp profilen med en saks i tilpasset lengde.
2. Dusj på med rent vann på innsiden av listen med en trykk
sprøyte, pass på at innsiden blir tilstrekkelig våt. Dusj først
den ene siden så den andre.
3. Vent i ca 60 sekunder så limet blir ordentlig aktivert. Legg
en finger på limet, når den kleber eller lager lime tråder
er listen klar til montering. Plasser den fuktige siden mot
gipsen og press fast med hånden først. For beste resultat
bruk Innside eller Outside Roll.Vær nøye med å presse
den fast over hele lengden.
4. Aquabead Flex Pro kan sparkles over allerede etter
30 minutter. Sparkle over etter ønsket resultat.

Å TENKE PÅ
Temperatur og luftfuktighet kan påvirke tørketiden.Vann skal
ikke påføres med svamp, fille, pensel eller lignende da dette kan
fjerne limet fra overflaten av listen.

TEKNISK DATA
Längd: 2500 mm
Bredd: 85 mm
Dalapro produktdatablad er utstedt kun som rådgivende
formål. Opplysningene er ingen garanti for at produktet
har spesielle egenskaper eller er egnet for et spesielt
bruksområde. De oppgitte verdiene gjelder under normale
omstendigheter.Vi forbeholder oss retten til endringer
uten forutgående varsel. Brukeren er selv ansvarlig for at
nyeste utgaven av dette databladet er brukt. Verifisering
kan gjøres på www.dalapro.no.
Sist endret 2016-09-16

LAGRING
Produktet skal lagres tørt.
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