PRODUKTDATABLAD

AquaBead Outside 90

• Forlimet hjørneforstærkning i afskårne længder
• Passer til udadgående 90-graders hjørner
• Til papirbeklædte gipsplader
• Montering foregår ved at spraye vand på listen
hvorved klæberen aktiveres
• En stærk liste der er modstandsdygtig over for revner og slid

AquaBead Outside 90
Forlimede hjørnelister til udadgående 90-graders hjørner

PRODUKTINFORMATION
AquaBead hjørneliste er en brugervenlig forlimet profil til
montering på udadgående hjørner på standardgipsplader.
Fordelen ved AquaBeads er at den er forlimet, og du behøver
derfor kun at spraye rent vand på den. Herved aktiveres
klæberen, og listen er klar til montering. Den har også en
speciel udadgående hjørnenæse som gør at du, ved hjælp af
spartelmassen, kan få et lige og pænt hjørne selvom underlaget
ikke er perfekt.
Profilen er opbygget med en co-polymerkerne med papir på
begge sider, hvilket gør den stærk og modstandsdygtig over
for revner og slid. Papiret sikrer herefter vedhæftningen til
efterfølgende spartelmasselag.
ARBEJDSFORHOLD VED MONTERING
Rummet og gipspladens temperatur må ikke være under 10 °C.
Gipspladen skal være tør, ren og fri for gipsstøv. OBS! Kan ikke
anvendes på færdigmalede/tapetserede flader.
AquaBead Outside 90 er egnet til brug på ubehandlede udadgående hjørner på gipsvægge, d.v.s. på alle kartonbeklædte
gipsplader. AquaBead bør ikke anvendes på kompositplader,
fibergipsplader eller cementbaserede plader.
ARBEJDSGANG
Børst gipsstøv væk inden montering.
1. Klip profilen i passende længde med en saks.
2. Spray rent vand på indersiden af hjørneforstærkningen med
en sprayflaske. Sørg for at indersiden bliver tilstrækkelig våd.
Spray først den ene flange og derefter den anden.
3.Vent i cirka 60 sekunder så klæberen bliver tilstrækkelig
aktiveret. Mærk med tommelfingeren på limen; når den
klæber eller føles klæbrig, er hjørneforstærkningen klar til
montering. Anbring den våde side mod gipspladen, og pres
hjørneforstærkningen fast med hånden på det udadgående
hjørne; brug en hjørnerulle for at opnå det bedste resultat.
Vær omhyggelig med at trykke den fast i hele dens længde.
4. AquaBead kan spartles over allerede efter 30 minutter, men
man kan også spartle på et senere tidspunkt. Listen spartles
over 1-2 gange afhængigt af hvilket slutresultat du ønsker.
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OPBEVARING
Produktet skal opbevares tørt.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Temperatur og luftfugtighed kan påvirke tørretiden.Vand bør
ikke påføres med svamp, pensel eller lignende da dette kan fjerne
limen fra overfladen. Hjørneforstærkningen kan tages af, fugtes
på ny og anbringes igen inden den er blevet fikseret på gipspladen.

TEKNISKE DATA
Længde: 2700 mm
Bredde: 43 x 43 mm
Tykkelse på midten af listen: ca. 1,4 mm
Tykkelse i kanten af listen: ca. 0,7 mm
Dalapros produktdatablade udstedes udelukkende til
rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som
en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er
gældende under normale omstændigheder.Vi forbeholder
os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave
af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
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