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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Reparatieblokken voor gipsplaten.

Technische details
Blok van verzinkt staal.
Dikte: 0.75 mm.

Richtlijnen
Aantal te gebruiken blokken voor ronde gaten:
2 blokken op 180 ° voor reparaties van 20 tot 67 mm.
4 blokken op 90 ° voor reparaties van 68 tot 200 mm.
Aantal te gebruiken blokken voor vierkante, rechthoekige of andere
gaten:
4 blokken voor reparaties tot 300 cm².
6 tot 8 blokken voor reparaties tot 0,1 m².

Toepassingen
Gaten dichten in aan het plafond of de muur bevestigde gipsplaten,
ongeacht de dikte en de aard hiervan.

Gebruiksmethode
1. De uitgezaagde vorm gebruiken of zelf een passende vorm maken.
2. De grijpers in beide zijden van de vorm steken.
3. De vorm in het te dichten gat steken.
4. De vorm zodanig in de gipsplaat duwen dat deze zich 2 mm onder

het oppervlak van de gipsplaat bevindt.
5. Gipsplamuur of voegmiddel aanbrengen.
6. Laten drogen en indien nodig opschuren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Verpakt per zakje : 28

Voordelen
Voor vele gebruikstoepassingen, zoals:
Alle soorten gipsplaat.
Alle diktes.
Uitgezaagd materiaal in alle vormen.

Reparatieblok voor gipsplaten Biz'Replak (x 28)
Gaten in gipsplaat dichten was nog nooit zo eenvoudig!

Plastic zakje met ritssluiting
Hoogte (cm) : 14
Lengte (cm) : 8
Diepte (cm) : 2

Netto gewicht (kg) : 0,054
Bruto gewicht (kg) : 0,055

Karton
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 20,5
Diepte (cm) : 15

Netto gewicht (kg) : 1,2
Bruto gewicht (kg) : 1,0720.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 39
Lengte (cm) : 75
Diepte (cm) : 110

Netto gewicht (kg) : 127
Bruto gewicht (kg) : 1072000.00x

TECHNISCHE FICHE BIZ 500 010

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition April 2023


