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00.00.00 Venstertabletten uit polyvinylchloride (PVC) VH m Deceuninck Stonosil
volgnr. 1
Omschrijving :
Voor een volledige raamafwerking kan u een beroep doen op Stonosil binnenvensterbanken. Deze zijn voorzien van een
hoogwaardige en robuuste laminaatafwerking en zijn beschikbaar in diverse tinten en breedtes. De zijkanten worden
afgewerkt met een bijpassende gelijkliggende einddop.
Voordelen:
 Voorkomt koudebrug
 Duurzaam
 Uit recyclaat van PVC
 Strakkere vormgeving
 Eigentijdse look door de facetafwerking (afgeschuinde rand)
 Snel en gemakkelijk te plaatsen
 Beschikbaar op 6m lengtes : geen zichtbare naden
 Elegante afwerking met gelijkliggende einddoppen
 Hoge Krasbestendigheid
 Onderhoudsvriendelijk
 Vochtbestendig & afwasbaar
 Hoge UV-bestendigheid
 Opnieuw recycleerbaar
Materiaal :

Grondstof
De grondstof is vervaardigd op basis van gerecycleerd pvc.
De compoundering gebeurt onder het ISO 9001-certificaat.
Op het eind van hun levenscyclus zijn ze bovendien 100% recycleerbaar.

Profielen
De venstertabletten 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.
Om hun onderhoudsvriendelijkheid en hun kras-, vocht- en uv-bestendigheid te garanderen worden de
binnenvensterbanken voorzien van een hoogwaardige en robuuste laminaatfolie.
Aan de onderzijde zijn de venstertabletten voorzien van uitsparingen die een degelijke bevestiging in de lijm
verzekeren.
Vooraan worden de venstertabletten voorzien van een afgeschuinde facetafwerking om een strakkere en moderne look
te verkrijgen
De profielen zijn beschikbaar op lengtes van 6m, waardoor er geen naden zichtbaar zijn, en in vier verschillende
breedtes: 200 mm (profiel P 541), 250 mm (profiel P 542), 300mm (profiel P543) of 400mm (profiel P544).
De venstertabletten hebben een dikte van +/- 20 mm en een frontaanzicht van 40mm.
De venstertabletten van 250 mm breedte (P 542) zijn aan de achterzijde voorzien van afgeschuinde randen, waardoor ze
ook toepasbaar zijn zonder neus – met een nog strakker uitzicht als resultaat (frontaanzicht blijft 20mm).

Veredeling van de profielen
De profielen worden voorzien van een hoogwaardige laminaatfolie onder certificaat ISO 9001. De folies zijn ofwel glad
in geval van de natuursteenlook kleuren ofwel voorzien van een textuur met fijne korrel voor de uni kleuren.

Brandeigenschap
Klasse A3 - NBN S21-203

Kleuren
Een natuursteenlook : blauwsteen, lichte blauwsteen, carraramarmer
of
Een moderne uni-tint : crèmewit (benaderend RAL 9001), verkeerswit (benaderend RAL 9016), verkeersgrijs
(benaderend RAL 7042)
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Eindkappen
De eindkappen zijn afkomstig van dezelfde leverancier als de venstertabletten en zijn speciaal voor deze
venstertabletten ontworpen.
De eindkappen zijn vlak, volgen de volledige contour van de venstertabletten en hebben een gelijkliggende vormgeving.
De eindkappen zijn verkrijgbaar in bijpassende benaderende kleur :
 verkeerswit
 verkeersgrijs
 crème wit
 basalt grijs
De eindkappen zijn voorzien van opstaande ribben. Hierdoor kunnen de eindkappen gelijmd worden aan de
venstertabletten.
Uitvoering :

Constructie






De venstertabletten worden gelijmd / vastzetten met radiatorzadels die op een maximum afstand van 60 cm
geplaatst worden.
Minimaal 10 cm van een warmtebron plaatsen.
Maximum uitkraging 5 cm.
De voegen moeten gedicht worden met een siliconekit of een afwerkingsprofiel.
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

