Produktdatablad
Produktnamn

STRAIT-FLEX PERFECT-90°
Produktbeskrivning
PERFECT-90° är en flexremsa med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial, för
invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. PERFECT-90° är designad för en rask installation där
pappersfronten bidrar med en smidig övergång mellan hörnskydd och gipsskiva. PERFECT-90°
spänner över springor utan att vecka eller kupa sig, och remsans laminerade mittdel är färdig,
målningsbar yta, som tål överslipning utan att rugga sig. PERFECT-90° är väldigt snabb att
färdigställa då spackling enbart krävs över de diamantstansade långsidorna. PERFECT-90° kan också
användas som skarvremsa över gipsskiveskarvar.
Specifikationer
PERFECT-90° per artikel
Art.nr.
P90-50
Bredd
52 mm
Längd
15,25 m
Tjocklek
0,64 mm
Vikt
0,32 kg
Antal st. p. kart.
12
GTIN
0656690980133

Art.nr.
Bredd
Längd
Tjocklek
Vikt
Antal st. p. kart.
GTIN

P90-100
52 mm
30,5 m
0,64 mm
0,54 kg
12
0656690890140

Användningsområde
Vertikala eller horisontala invändiga vinklar och hörn på gipsskivor. Armering av gipsskiveskarvar.
Montering
Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel
upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om
nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.
1.

2.
3.

4.
6.

Mät upp och kapa PERFECT-90° till önskad längd med en sax eller liknande.
Vik remsan dubbel och justera därefter till önskad installationsvinkel. För invändiga
vinklar och hörn viks PERFECT-90° ihop med texten inåt, mot varandra.
Applicera generöst med spackelmassa på ytan där PERFECT-90° skall monteras.
Pressa sedan PERFECT-90° in i det våta spacklet med fast hand och justera om
nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödig spackelmassa,
använd ytterligare tryck över de diamantstansade långkanterna.
Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt.
Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av FLEX-FOLDER vikverktyg. FLEX-FOLDER justerar raskt
PERFECT-90° till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och
säkrare montering.
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Produktdatablad
Tekniska data
Typ
Materialkärna
Brukstemp.
Monteringstyp
Påföringsmetoder
Överspackling efter

Hörnskydd till invändiga vinklar och hörn på gipsskivor
Armering av gipsskiveskarvar
Papper/komposit
> + 13 °C
Spackel
Hand, spackelbanjo och bazooka
12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring
Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.
Rengöring
Eventuella verktyg rengörs med vatten efter användning.
Avfallshantering
Emballage materialåtervinnes som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.
Ytterligare information
Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se
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