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HSK 40. Selvklæbende hjørneskinne

Produktbeskrivelse
Triplan HSK 40 er nutidens nemmeste måde at 
få pæne skarpe hjørner på gips- og pladevægge.

Meget brugervenligt profil med pålimet tape, 
som sikrer en høj hæfte evne.

Profilet er lavet af miljøvenlig og genanvendelig 
ABS-plast. Det gør profilet fleksibelt, så det kan 
tilpasse sig hjørnet bedst muligt. Gennem per-
foreringen sikrer profilet en god vedhæftning 
for spartelmassen.

Anvendelse
HSK 40 kan anvendes på alle udadgående hjør-
ner på gips- og pladevægge indvendigt i bygge-
riet. Dog ikke på komposit, fibergips, cement-
baserede plader eller på vinyler, færdigmalede 
eller tapetserede overflader. 

Temperatur under montage må ikke være under 
10 grader.

Profilet kan afkortes ved brug af saks eller kniv.
 
Fordele
• Lynhurtig montering
• Kan spartles straks
• Nem tilpasning
• Lav vægt
• Flotte skarpe hjørner
• Passer også på stumme og spidse hjørner

Opbevaring
Profilerne opbevares bedst vandret og tørt.
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Egenskaber
Profilets materiale sikrer en høj fleksibilitetsevne, hvilket 
resulterer i at profilet kan anvendes på mange forskellige 
hjørner.

HSK 40 anvendes kun, hvor der efterfølgende spartles.

Montage
1. Tilpas profilets længde ved brug af saks eller kniv. 
2. Centrer profilet over hjørnet og træk beskyttelses-

tapen af den ene side, i takt med jævne tryk mod 
væggen. 

3. Når profilet er monteret med første flange gentages 
punkt 2. 

4. HSK 40 er nu klar til at blive spartlet. 

Betegnelse Varenr.
Std.  

længde 
i mm

Bredde
i mm

Højde
i mm

Tykk. 
i mm

Vægt  
kg/m

Stk.
pr. bndt./palle

Hjørneforstærker med selvklæb uden vand. Kan spartles straks

HSK 40 51698003000 3000 40 40 0,7 0,07 50/800

HSK 40 51698002500 2500 40 40 0,7 0,07 50/800

For mere information om sortiment, se venligst Triplans prisliste eller triplan.dk
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