TDS 19/01/2017

QuickStep® Livyn trapprofiel Glue
binnenhoek

Afwerkingsprofiel voor trappen en treden

Productspecificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud: 1 voorgeboord profiel
Afmetingen: 200 x 2,5 x 2,5 cm
Bestelcode: QSVSTPINGLUE, te bestellen per 1
stuks
Zeer dun profiel voor gebruik met gelijmde Livyn
vloeren.
Voor gebruik op trappen en treden.
Slijtbestendig kwaliteitsvol aluminium, zilverkleurig.
Plaatsing met schroeven en pluggen (niet
inbegrepen).
De vorm van het profiel vergroot het plaatsingscomfort: het camoufleert de snijlijnen als die
niet 100% recht zijn
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Plaatsing
-

Gebruik het profiel op elke binnenhoek van uw trap.

-

Zorg ervoor dat de trede schoon, stofvrij en egaal is.

-

Zaag het profiel op de juiste lengte.

-

Het Quick-Step® trapprofiel heeft voorgeboorde verzonken gaten.
Markeer de boorgaten met behulp van een pen op de
ondergrond, zowel op de trede als op het zijvlak.

-

Gebruik schroeven met een diameter van 5 mm.

-

Plaatsing op minerale ondergronden: aluminium basisprofielen
moeten stevig op het oppervlak vastgeschroefd worden.

-

Plaatsing op houten ondergronden: beslis of er pluggen nodig
zijn (hangt af van het type hout) of schroef het profiel anders
rechtstreeks vast op de houten ondergrond.

-

Breng de Quick-Step® One4all-lijm aan op het basisprofiel en
egaliseer voorzichtig. Breng de lijm ook aan op de bovenkant van
het profiel en egaliseer voorzichtig.

-

Plaats vervolgens de Livyn planken.

TIP:
-

Met de Quick-Step® Livyn plaatsingstool en het Livyn mes kunt u
de Livyn plank precies snijden zodat ze mooi aansluit in de
binnenhoeken van uw trap.
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