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00.00.00 Venstertabletten uit polyvinylchloride (PVC) VH m Deceuninck Novasil
volgnr. 1
Omschrijving :
Voor een volledige raamafwerking kan u een beroep doen op Novasil binnenvensterbanken. Deze zijn voorzien van een
hoogwaardige folie en zijn beschikbaar in diverse tinten en breedtes. De zijkanten worden afgewerkt met een
bijpassende einddop.
Voordelen:
• Duurzaam
• Makkelijk te plaatsen
• Krasbestendig
• Vochtbestendig & afwasbaar
• Recycleerbaar
Materiaal :

Grondstof
De grondstof van het produkt is 100% gerecycleerd PVC. De compoundering gebeurt onder certificaat ISO 9001.

Profielen
De bekledingsprofielen zijn geëxtrudeerde holle profielen in hoogslagvast, niet geplastificeerd PVC. De stevigheid van
het profiel wordt gewaarborgd door tussenwanden op regelmatige afstand. De extrusie gebeurt onder certificaat ISO
9001.
De venstertabletten hebben een dikte van +/- 20 mm. Vooraan worden de venstertabletten afgewerkt met een afgeronde
neus met een totale hoogte van +/- 40 mm.
Aan de onderzijde zijn de venstertabletten voorzien van zwaluwstaarten die een degelijke bevestiging in de lijm of de
mortel verzekeren.

Veredeling van de profielen
De profielen worden voorzien van een hoogwaardige melamine- of laminaatfolie onder certificaat ISO 9001. De folies
zijn voorzien van een textuur met fijne korrel.

Brandeigenschap
Klasse A2 / M2 volgens NF P92-507.

Kleuren
Azuurwit (benaderend RAL 9003) / Verkeerswit (benaderend RAL 9016) / Crème wit (benaderend RAL 9001) /
Calvados bruin / Carrara Grijs / Eik rustiek / Beuk / Kersehout / Aluminium

Eindkappen
De eindkappen zijn afkomstig van dezelfde leverancier als de venstertabletten en zijn speciaal voor deze
venstertabletten ontworpen.
De eindkappen zijn vlak en volgen de volledige contour van de venstertabletten. De eindkappen zijn voorzien van een
kleine rib die een overlapping maakt met de venstertablet.
De eindkappen zijn voorzien van opstaande ribben. Hierdoor kunnen de eindkappen geklemd worden over de
venstertabletten.
Uitvoering :

Constructie
•

•
•
•

De venstertabletten worden gelijmd / in de mortel geplaatst (daarbij gebruik makend van de zwaluwstaarten in
het profiel) / vastzetten met radiatorzadels die op een maximum afstand van 60 cm geplaatst worden. Bij
gebruik van mortel, moet er ook mortel aangebracht worden in de zwaluwstaarten aangebracht worden om een
goede hechting te verzekeren!
Minimaal 10 cm van een warmtebron plaatsen.
Maximum uitkraging 5 cm.
De voegen moeten gedicht worden met een siliconekit of een afwerkingsprofiel.
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De zijkanten worden afgewerkt met eindkappen in een passende kleur, gekleurd in de massa. Deze klemmen
op de venstertablet en moeten verlijmd worden met PVC lijm of met contactlijm geschikt voor PVC.

Transport en stapelen
De profielen moeten horizontaal gestapeld worden, ondersteund op een maximale tussenafstand van 1 m. De profielen
mogen niet buiten worden opgeslagen of in de omgeving van een warmtebron. Transport gebeurt horizontaal.

Onderhoud
Enkel schoonmaken met water en normale, niet schurende huishoudmiddelen. Geen gebruik maken van chloorhoudende
middelen, aceton of white spirit. Alle onderhoudsprodukten op basis van javel dienen vermeden te worden. In het geval
van twijfel dient steeds de raad van de profielfabrikant ingewonnen te worden.
Toepassing :

Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid :
meetcode :

m

