Verwerkingsvoorschrift
gevelplint
Verwerkingsadvies gevelplint
Voor het optimaal verwerken van Holonite-producten is Holonite B&S (lijm) ontwikkeld. De Holonite B&S verbindt de gevelplint
met de ondergrond. De producten kunnen mogelijk gaan werken en de B&S zorgt er tevens voor dat enige uitzetting kan worden
opgevangen.
Aandachtspunten voor het monteren van de gevelplint(en):
•
De ondergrond dient schoon, droog, vlak en draagkrachtig te zijn;
•
De te verlijmen delen dienen ontvet en geprimerd te worden;
•
De gevelplint moet tijdens de montage voldoende ondersteunt zijn;
•
De volgorde van plaatsing van de elementen is van links naar rechts;
•
Tevens is het mogelijk om de gevelplint(en) te bevestigen met Holonite Fix;
•
Door middel van Holonite B&S wordt de gevelplint verlijmd aan de ondergrond;
•
Gebruik een afstandhouder om de laagdikte (minimaal 3 mm) van de Holonite B&S te garanderen.
•
De aansluiting tussen de gevelplinten dient dichtgezet te worden dit d.m.v. compressieband kwaliteit BG1 10x7/2 mm.

Hoekoplossing gevelplint
De hoekoplossingen zijn uitvoerbaar als;
1.
Een kant-en-klaar hoekstuk 250 x 250 mm. De lengte elementen sluiten hierbij aan op het hoekstuk.
2.
Een hoekoplossing met een passtuk. De elementen dienen op maat gemaakt te worden om een
		
passende aansluiting te kunnen maken.

Scan de QR code met uw mobiele telefoon voor toegang tot het
verwerkingsvoorschrift op onze website.
Het scherm moet helder en zonder reflecties zijn voor juist scannen.
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