
Produktdatablad

Gyproc GAB 90 AquaBeadTM 
Hjørnespartelprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnespartelprofil.

Brugervenligt forlimet profil til montering på 90 
graders udadgående hjørner af Gyproc standardgips-
plader.

Profilet er lavet af en CO-polymerkerne som er indstøbt 
i papir, der gør det stærkt og modstandsdygtigt mod 
revner og slidtage. Papiret er perforeret og sikrer god 
vedhæftning mod spartelmasseunderlaget. Indersiden 
af profilet er belagt med vandaktiverende lim. 

Anvendelse

• Nye og ubehandlede udadgående hjørner af gips-
vægge. 

• Kun til indendørs brug.

Egenskaber

Hjørnespartelprofilet fylder mindre end f.eks. beslag 
af stål, og giver stærke og flotte hjørner, uden bobler, 
buler eller revner.

OBS! Kan ikke anvendes på færdigmalede eller tapet-
serede overflader. 

Gyproc AquaBead er velegnet til anvendelse på alle 
kartonbeklædte Gyproc gipsplader, dog ikke Gyproc 
GRIE 13 Vådrumsgipsplade, grundet denne plades 
specielle overfladebehandling. 
AquaBead bør ikke anvendes på Glasroc kompositpla-
der eller Rigidur fibergipsplader.

Fordele

• Hurtig montering
• Flotte, rette hjørner                                                      
• Let at afkorte                                                                           
• Lav vægt

Montering

1. Tilpas profilet i en passende længde med en saks.
2. Spray rent vand på indersiden af listen, anvend enten en sprayflaske 

eller en pumpeflaske. Sørg for at listen bliver ordentligt fugtet.
3. Vent i ca 20-30 sekunder, således at limen aktiveres ordentligt.
4. Placér den fugtede side mod gipspladen og pres den fast til hjørnet 

med hånden. 
5. Gyproc AquaBead spartles allerede efter 30 minutter, men spartling 

kan også udføres på et senere tidspunkt. Spartel listen over 1-2 
gange med f.eks. Gyproc ProMix spartelmasse.

Sortiment og Teknisk information

Længde 

mm

Bredde 

mm

Tykkelse 

mm

Vægt  

ca 90 g/lbm

2444 

2700 

3000

43x43
midten af listen ca 1,4 mm 

kanten af listen ca 0,7 mm

2444 

2700 

3000

220 g 

250 g 

270 g

Opbevaring

Profilerne opbevares plant og tørt.

43 mm

43 mm
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