RIPSTAAL KLICK-BOARD ®
Riktig form med ett klikk med vår nyskapende tørrvegg
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RIPSTAAL KLICK-BOARD ®
Riktig form med ett klikk med vår
nyskapende tørrvegg
Ripstaal KlicK-board® er en nyskapende type gipsinkassing som leveres horisontalt. Den lar deg raskt og
enkelt skape de formene du vil, takket være den unike,
patenterte klikk-profilen.

Ettersom gipsinkassingene kan transporteres til byggestedet horisontalt, kan lastebilens lastekapasitet utnyttes effektivt.

Det finnes et utvalg av tilgjengelige Ripstaal KlicKRipstaal KlicK-board® er en prefabrikkert gipsinkassing boards® for innendørs og utendørs bruk (standard,
som gir deg muligheten til å sette opp et ytterhjørne i
hydro og utendørs tørrvegg), hver med en tykkelse på
alle type prosjekter innvendig og utvendig med stor inn- 12,5 mm og i ulike dimensjoner.
sparing av arbeidstid og materialer.
Ferdigstilte for enhver ønsket finish

Platene kuttes til riktig størrelse horisontalt, deretter
klikker du det ganske enkelt sammen slik at de danner
en varig, stabil konstruksjon.
Dette gjør det lett å lage hjørner, søylebekledninger,
kabinetter, rørgjennomføringer osv.
Ett enkelt trinn, og den ønskede inkassingen er klar.
Gipsinkassingen er beskyttet fra innsiden, noe som
betyr at du ikke trenger å bruke hjørnebeskyttelse på
det utvendige hjørne.

Smale hjørner
Raskt og enkelt å klargjøre
Spar materialer og arbeid

BRUKSANVISNING
Oppsetting av Klick-board Gipsinkassinger
7 enkle trinn
1.

Monter underliggere/hjørnebeslag hvor KlicK-board gipsinkassingen skal monteres.

2.

Kutt KlicK-board til riktig størrelse vannrett i henhold til ønskede dimensjoner.

3.

Fjern låsestripsene fra KlicK-profilen.

4.

Klikk platen inn i ønsket hjørne, søyle eller kabinett fra ytterkantene.

5.

Trykk forsiktig langs sidene av KlicK-profilen for å sikre at profilen har klikket på
plass overalt, slik den skal.

6.

Fest KlicK-board til listene med skruer og avslutt sømmene med nettingtape.

7.

KlicK-board kan dekoreres med nesten alt av overflatetbehandlinger.
Les kravspesifikasjonen for produktet vdr bruk av primere.

God arbeidsflyt på stedet

Kontakt oss via vårt nettsted for mer informasjon.
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Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no
DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no
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