
• Forlimet hjørneskinne som rulle

• Kan anvendes til ind- og udadgående hjørner samt ulige vinkler

• Til normale gipsplader 

   • Montering sker ved at vand forstøves på listen og aktivere klæberen

• En stærk liste som er modtagelig for stød og modvirker revnedannelser

 

AquaBead Flex PRO
PRODUKTDATABLAD



PRODUKTINFORMATION
Aquabead Flex PRO er en flexibel og brugervenlig forlimet 
hjørneliste på rulle. Til montering af ud-og indadgående hjørner 
samt ulige vinkler på standard gipsplader. Aquabeads fordele 
er at den er forlimet og du behøver bare at forstøve med rent 
vand på den så aktiveres klæberen og den er klar til montering 
efter 1 min.  
 
Profilen er opbygget med en co-polymerkerne med papir på 
begge sider, som gør den modtagelig for stød og forhindre 
revnedannelse. Papiret sikrer efterfølgende vedhæftning til 
overfladen. 

ARBEJDSFORHOLD VED MONTERING
Rum-og gipsplade temperatur må ikke være under 10 grader. 
Gipspladen skal være tør, ren og fri for gipsstøv. OBS! Må ikke 
monteres på færdigmalede og overflader med vægbeklædning.

Aquabead Flex Pro er nem at anvende på ubehandlede gips- 
hjørner, dvs på alle kartongbeklædte gipsplader. Profilen må IKKE 
anvendes på andre slags overflader som. Fibergips, vådrumsgips, 
cementbaseret, beton og pudsede overflade.

ARBETSGÅNG
Fjern gipsstøv inden montering 
1. Tilpas profilet til den ønskede længde med en saks 
   (pladesaks anbefales)
2. Forstøv klæbersiden af profilet med rigeligt vand, sørg for 
   at hele overfladen bliver forstøvet.
3. Vent i 60 sek så klæberen aktiveres korrekt. Tryk tommel 
   fingeren mod klæberen. Profilet skal fæste eller føles       
   klæbrig. Profilet er nu klar til fastgørelse. Placere klæbersi 
   den mod gipshjørnet og pres den fast med hænderne, for at  
   opnå det bedste resultat anbefales det at bruge en Roller.  
    Vær omhyggelig med at få klemt listen fast på hele hjørnet.
4. Aquabead Flex PRO kan spartles over allerede efter 30 min  
   men kan også gøres på et senere tidspunkt. Listen spartles  
   1-2 gange afhængig af hvilket slutresultat man ønsker.

OPBEVARING
Produktet skal opbevares tørt og fugtfrit.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac 
tel: +46 (0)19 46 34 00  –  info@dalapro.se  –  dalapro.dk

TEKNISKE DATA

Længde: 2500 mm
Bredde: 85 mm

Dalapros produktdatablad 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 på www.dalapro.dk
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Forlimet hjørneskinne som rulle

AquaBead Flex PRO

VIGTIGT
Temperatur og luftfugtighed kan påvirke tørretiden. Vandet på 
IKKE påføres med svamp, pensel eller ligende, dette kan medføre 
at man fjerner klæberen.

Experience the difference


