
Teknisk data

Type Hjørneprofil til ind-/udadgående hjørner i 
forskellige vinkler

Materialekerne PET plast 

Anvendelsestemperatur (°C) > + 10

Spartlingsklar ca 30 minutter

Håndtering 

Anvend værktøj med lange skafter ved montering af AquaBead Flex PRO i 

højden for at undgå dårlige arbejdsstillinger.

Opbevaring

Opbevares tørt. Eventuel fugt kan aktivere limen i kartonen.

Rengøring af produktet

Eventuelt værktøj rengøres med vand efter anvendelse.

Affaldshåndtering

Sorteres som brandbart affald.

Yderligere information 

Se www.gyproc.dk

Teknisk salg og support på telefon 59 57 03 30 

eller mail: info.gyproc.dk@saint-gobain.com

Produktdatablad

Gyproc A/S

Hareskovvej 12 • 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 57 03 30 • www.gyproc.dk • e-mail: info@gyproc.com
feb2016. ©Gyproc.

Gyproc A/S tager forbehold for evt. ændringer eller trykfejl.

Produktnavn

Gyproc AquaBead Flex PRO

Produktbeskrivelse

Gyproc AquaBead Flex PRO er en fleksibel hjørnespartelprofil til indadgående 
og udadgående hjørner i forskellige vinkler. Profilen består af en stærk po-
lymerkerne, som er beklædt med papir på begge sider. Papiret er perforeret 
for at sikre en optimal vedhæftning. Indersiden af profilen er belagt med 
vandaktiverende lim.

Sortiment

Gyproc  AquaBead Flex PRO per rule

Bredde (mm) 85

Længde/rule (m) 25

Antal ruller per karton (stk) 10

Art.nr. 5200690750

Anvendelsesområde

Gyproc AquaBead Flex PRO anvendes indendørs på ind-/udadgående hjør-
ner i forskellige vinkler og fæstnes på nye, ubehandlede kartonbeklædte 
gipsplader. Profilens ene side er behandlet med lim, som aktiveres ved at 
den fugtes med vand. Profilen bør ikke anvendes på Glasroc kompositplader, 
Rigidur fiberglasplader eller Aquaroc cementbaserede plader.

Montering / Applikation 

Rum- och gipstemperaturen må ikke komme under 10 °C. Gipspladerne 
skal være tørre, rene og fri fra støv. Når en mindre mængde vand påføres 
reduceres arbejdstiden, men der er en risiko for at nedsætte vedhæftningen 
mod kartonen. Temperatur og luftfugtighed påvirker tørretiden. Vandet bør 
ikke påføres med svamp, pensel eller lignede da dette kan fjerne limen fra 
overfladen.
1. Skær profilet til i en passende længde. 
2. Spray rent vand på siden, som skal fæstnes til hjørnet. Sørg for at profilet 

bliver ordentligt fugtet. 
3. Vent i 20-60 sekunder, således at limen aktiveres ordentligt. Tryk tom-

melfingeren mod limen og profilen er klar til at blive fæstnet, når limen 
er klæbrig.

4. Placér den fugtede side mod hjørnet og pres den fast med hånden eller 
et passende værktøj. For bedst muligt resultat anvend en hjørnerulle. 
Sørg for at presse på hele overfladen.

5. Gyproc AquaBead Flex PRO kan spartles allerede efter 30 minutter. 


