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DATABLAD: TK Plater TK35UP/TK80UP/TK100UP/TK50LP/TK75LP
Dør- og karmbeskyttelse, beskyttelse av utvendige hjørner
Profilene er produsert i PE-LD skum og U-profilene (TK35UP
TK80UP og TK100UP) kan skyves over dørkarmen for å gi en enkel
beskyttelse i byggeperioden. Hjørnebeskyttelsene (TK50LP og
TK75LP) kan leveres med lim på den ene innvendige siden.
Skummet gjør at profilene er støtabsorberende.
 Profilene er laget i støtabsorberende PE-LD skum.
 U-profilene er laget med mindre åpning ytterst for å gi et
spenn som gjør at de sitter godt over karm og vegg.
 Hjørnebeskyttelsen kan leveres med lim på den ene
innvendige siden for å lette montering.
 U-profilene leveres i tre størrelser TK35UP, TK80UP og
TK100UP.
 Hjørneprofilene leveres i to størrelser TK50LP og TK75LP.
 Profilene leveres i 2m lengde.
 TK35UP passer bl.a. til dørblad fra 35 til 45mm.
 TK80UP passer til veggtykkelser fra 60 to 90mm.
 TK100UP passer bl.a. til veggtykkelse fra 100 til 120mm.
 TK50LP og TK75LP har bredder på 50mm og 75mm og kan
benyttes både på dørblad og andre hjørner.
 Materialet er resirkulerbart.
 Vannabsorpsjon < 1 volum% etter 40 dager.

TK35UP/TK80UP/TK100UP

IDEELLE FOR BRUK TIL
BESKYTTELSE AV DØR-KARMER,
KANTEN PÅ DØRBLAD OG
HJØRNER
MEGET ENKLE Å BRUKE FOR Å
GI BEST MULIG BESKYTTELSE
PROFILENE ER BLÅ
LETT Å KUTTE MED KNIV
PROFILENE KAN BRUKES FOR
FLERE VEGGTYKKELSER
KAN BENYTTES INNE OG UTE
MATERIALET ER RESIRKULERBART
TK35UP NOBB nr. 55780953
TK80UP NOBB nr. 55780964
TK100UP NOBB nr. 55780972
TK50LP NOBB nr. 55780934
TK75LP NOBB nr. 55780972

TK50LP / TK75LP
PRODUKTER

TK80UP
TK50LP
TK75LP
Artikkel nr.
TK35UP
TK100UP
92
±3
Bredde innvendig rygg A mm
41 ±2
120 ±4
18 ±2
Tykkelse rygg B mm
12 ±2
21 ±2
60
±10
Bredde åpning C mm
35 ±5
98 ±10
68 ±3
Utvendig dybde D mm
46 ±3
80 ±3
50 ±2
75 ±3
Utvendig bredde A=B mm
6 ±1
10 ±2
Tykkelse C mm
2000 ±30
2000 ±30
2000 ±30
Lengde L mm
2000 ±30
2000 ±30
Diverse
Andre dimensjoner kan skaffes men er ikke lagervare
36
240
105
Profiler / eske - kartong
90
22
Blå
Blå
Blå
Farge
Blå
Blå
TK Plater tilbyr midlertidig tildekking for en rekke applikasjoner. Tildekkingen består av alt fra lette plater til
selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. Materialene er meget lette å
håndtere og bearbeide.
Ovenstående informasjonen er basert på egen kunnskap og data gitt av produsenten og må kun ses på som retningslinjer. Det gis ingen garanti for korrektheten.
Vi anbefaler at kjøper prøver produktet før bruk for å sjekke at produktet og kvaliteten er tilfredsstillende for tiltenkt bruk. Produktet se lges uten garanti for at
det ikke måtte passe til spesifikt bruk eller noen annen garanti.
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