PRODUKTDATABLAD

Optimus EasyFlex

• Hjørneliste på rulle som foldes til et indadgående
eller udadgående hjørne
• Egnet til gips, beton, væv og malede flader
• Hjørnelisten skal fikseres i spartelmasse
• Beskytter hjørner mod revnedannelser

Optimus EasyFlex
Hjørnestrimmel på rulle til indad- og udadgående hjørner

PRODUKTINFORMATION
Optimus EasyFlex er en hjørnestrimmel opbygget af papir og
med en ekstra stærk polymerkerne. Strimlen er fleksibel for
at kunne passe til alle slags indvendige og udvendige hjørner på
gips, beton, væv og malede flader. Uafhængig vinkel.
EGENSKABER
Den stærke co-polymerkerne giver strimlen dens unikke
egenskaber – fleksibel, men alligevel slidstærk. For- og bagside
i et tætfibret specialpapir som er designet til at give den
bedste vedhæftning for spartelmasse.
FORDELE
Strimlens opbygning gør at den beskytter hjørner mod revnedannelse. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller
fugtvariationer.
ÆSTETISK KVALITET
Med Optimus EasyFlex skaber man fine hjørner og vinkler
og opnår gode forudsætninger for maling eller tapetsering.
MONTERING
Du skal bruge en spadespartel, en spartelmasse til samlinger
der er tilpasset til strimler, samt et rulleværktøj.
1. Luk boksen op, og træk strimlen ud gennem hullet i kanten
forneden i boksen. Træk strimlen ud til ønsket længde, og klip
den af med en saks.
2. Hjørnet spartles ud med rigelig af en af Dalapro Joint-spa
telmasserne, og strimlen trykkes ind. Bemærk at teksten på
profilen skal vende ind mod væggen.
3. Tryk strimlen godt fast. Brug Roller-værktøjet for bedste
resultat. Påfør et tyndt lag spartelmasse oven på strimlen.
Lad det tørre godt inden næste behandling.
4. Derefter spartles 1 til 2 gange (afhængigt af kvalitetsklasse).
Lad tørre, og slib. Herefter er det parat til efterbehandling
med maling eller tapet.
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TEKNISKE DATA
Længde: 30 m/rulle
Emballage 1: 1 rulle/kart
Emballage 2: 12 rullar/kart
Bredde: 70 mm
Tykkelse : 0,18-1,20 mm
Vægt: 1,3 kg
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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