PRODUKTDATABLAD

Optimus Outside 90

• Hjørnelister i afskårne længder
• Passer til udadgående 90-graders hjørner
• Fikseres i spartelmasse og giver stødsikre og perfekte hjørner
• Egnet til gips, beton, væv og malede flader
• Listen er opbygget med en stærk co-polymerkerne
• Formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer

Optimus Outside 90
Udadgående 90-graders hjørneliste

PRODUKTINFORMATION
Optimus Outside 90 er en hjørneprofil opbygget af papir og
med en ekstra stærk polymerkerne. Profilets vinkel er 90
grader for at passe til udadgående hjørner på gips, beton, væv
og malede overflader.
EGENSKABER
Optimus Outside 90 giver dig stærke og pæne hjørner hver
eneste gang. Den stærke co-polymerkerne giver listen dens
unikke egenskaber. For- og bagsiden er med et tætfibret specialpapir der er designet til at give dem bedste vedhæftning til
spartelmasse.
FORDELE
Listens unikke opbygning gør at den beholder sin facon og
beskytter hjørnerne mod at revne. Den beskytter hjørnerne
og går hverken løs eller bliver deformeret ved slag. Den er
desuden formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller
fugtvariationer.
ÆSTETISK KVALITET
Optimus Outside 90 giver dig perfekte hjørner og leverer
de bedste forudsætninger for maling eller tapetsering.
MONTERING
Du skal bruge en spadespartel, en spartelmasse til samlinger
der er tilpasset til strimler, samt værktøjet Outside Roller.
1. Påfør rigeligt med spartelmasse på det udadgående hjørne
hvor Outside 90 skal sidde. Brug en spadespartel eller
Hoperen til at påføre spartelmasse direkte på hjørnelisten.
2. Sæt hjørnelisten på hjørnet. Sørg for at den ligger tæt op
mod loftvinklen. Tryk den fast i denne position med spade
partlen. Brug Roller-værktøjet for bedste resultat.
3. Påfør et tyndt lag spartelmasse (så hjørnelisten er dækket)
med spadespartlen. Lad det tørre godt inden næste
behandling.
4. Der spartles til det ønskede resultat.
5. Slib, og giv overfladebehandling.
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TEKNISKE DATA
Længde: 2500, 2700 og 3000 mm
Emballage: 50 st./kart
Bredde: 79 mm
Tykkelse: 0,18-1,20 mm
Vægt: 9,7/10,9/12.2 kg/kart
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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