B+K-Muurafdekprofielen
BK-MAG
BK Muurafdekprofielen worden exact op maat
geproduceerd en geleverd. Ieder projekt heeft andere
specificaties. Met BK Muurafdekprofielen heeft U altijd een
oplossing op maat.
BK Muurafdekprofielen zijn eenvoudig te monteren.
Standaard levert B + K Alusystemen b.v. een bijpassende
onderkonstruktie. Het betreft een zeer stabiel uitgevoerde
klang, die zowel als klembeugel en als koppelbeugel is te
gebruiken. Dit door de slimme rubberlipafdichting op de
klang. Door deze onderkonstruktie is het BK
Muurafdekprofiel prima uit te lijnen en met onzichtbare
bevestiging te monteren.
Ieder projekt is anders. Hiervoor zijn vele technische
verantwoorde oplossingen mogelijk. Graag ondersteunen
wij U met advies, inmeten en montage-instructie
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B+K-Muurafdekprofielen
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Detail
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B+K-Muurafdekprofielen
BK-MAG
Montagetips
De onderkonstruktie van het BK Muurafdekprofiel dient te
worden bevestigd met deugdelijke bevestigingsmaterialen
die geschikt zijn voor de specifieke ondergrond van uw
projekt. Uw leverancier van bevestigingsmaterialen kan U
hieromtrent adviseren.
De klang wordt op de ondergrond (bijv. Beton, Ytong of
hout) gemonteerd. Let bij montage op eventueel afschot
van het muurafdekprofiel. De onderkonstruktie dient niet
persé hetzelfde afschot te hebben. Kunststof uitvulblokjes
zijn bij B + K Alusystemen b.v. verkrijgbaar. Voor een fraaie
afwerking en een eenvoudige montage van de
muurafdekprofielen is het van groot belang, dat de
klangen zorgvuldig in één lijn gemonteerd worden.
Aluminium heeft een relatief grote uitzettingscoefficient.
Bij de montage dient met voldoende speling rekening te
worden gehouden. ( zie onderstaand schema)
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B+K-Muurafdekprofielen
BK-MAG
Klembeugel/ Koppelbeugel
BK Muurafdekprofielen zijn eenvoudig en snel op de
standaard meegeleverde klangen te monteren.
BK Klangen zijn voorzien van een rubber lipafdichting aan
beide zijdes, zodat deze klang ook perfect als koppelplaat
is te gebruiken. Tevens zijn de BK Klangen voorzien van
slobgaten aan beide zijdes.
Standaard wordt 1 klang per meter muurafdekprofiel
geleverd.
Op verzoek levert B + K Alusystemen b.v. de klangen ook
in geanodiseerde of gemoffelde uitvoering. Standaard
wordt de BK Klang in blank aluminium geleverd.

95
Doorsnede Klangprofiel

BK Muurafdekprofiel
Systeem- klang
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B+K-Muurafdekprofielen

BK-MAG
Toebehoren
B + K Alusystemen b.v. levert uw order muurafdekprofielen
kompleet met alle toebehoren. Veelal in gelaste
uitvoering, zoals binnen- en buitenhoeken, rondingen,
gesegmenteerde rondingen, kopschotten, vormstukken
etc.. Op verzoek kan de lasnaad ook worden afgeslepen.
BK Muurafdekprofielen zijn leverbaar in blanke, technisch
naturel geanodiseerde en RAL gemoffelde uitvoering.
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Kopschot t.b.v. gevelisolatie
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De aansluiting van een muurafdekprofiel in de thermische
gevelisolatie is altijd een kritisch detail! Een waterdichte
aansluiting tussen beide produkten dient ten alle tijde
gerealiseerd te worden. B+K Alusystemen b.v. heeft
hiervoor een slimme en eenvoudige oplossing. Het
speciaal ontwikkelde kopschot wordt waterdicht op het
muurafdekprofiel gelast. Op deze manier kan het
muurafdekprofiel prima en waterdicht in de thermische
gevelisolatie worden verwerkt. ( zie detail ). De gelaste
zijschotten zorgen voor een goede afwatering zonder
lekstrepen. Dit kopschot is in aangepaste vorm ook los
leverbaar voor een daktrimaansluiting of voor een latere
montage van een muurafdekprofiel. De medewerkers van
B+K Alusystemen b.v. adviseren U graag voor uw
detailoplossing!
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kopschot waterdicht gelast
t.b.v. aansluiting gevelisolatie
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