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SCHILDERPLINT
Schilderplint met incizo ® technologie

PGISKRCOVERMD240
2400 x 16 x 128 mm
Verpakking: 6 pcs/pack

Product omschrijving
De PERGO schilderplint biedt oneindig veel mogelijkheden dankzij zijn
gepatenteerde Incizo® technologie.

Toepassingen
Hout is het voornaamste bestanddeel van uw PERGO vloer. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan
variëren, b.v. tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan leven. De vloer moet langs alle
zijden kunnen uitzetten en krimpen. Daarom wordt rondom de vloer een uitzettingsvoeg voorzien van
minimum 8 tot 12 mm. Om deze voeg af te werken biedt PERGO een ruim gamma aan plinten en profielen.
(meer info op www.pergo.com).
De PERGO schilderplint met Incizo® technologie biedt de mogelijkheid om uw plint te schilderen in
hetzelfde kleur als uw muur. Of u kunt de plint ook gewoon gebruiken als een witte plint en niet schilderen.
Eigenschappen
 De schilderplint biedt oneindig veel mogelijkheden dankzij zijn gepatenteerde Incizo® technologie:
-

U kunt kiezen voor een klassieke of moderne afwerking.
U bepaalt zelf de hoogte van de plint
U combineert de verschillende delen van de plint naar eigen smaak
Of u gebruikt die verschillende delen gewoon afzonderlijk zodat u twee plinten uit één stuk
haalt.

 Het schilderen van de plint is een optie
U kunt steeds kiezen om de plint niet te schilderen en ze als witte plint te gebruiken
 Gemakkelijk
Nog een extra voordeel van de schilderplint is dat u steeds de gewenste oplossing bij de hand
heeft
 Volledig pakket
Het mesje wordt bij de schilderplint geleverd.
 Kan onmiddellijk overschilderd worden (geen voorbehandeling met schuurpapier nodig)

PERGO ® is a quality product distributed by Unilin BVBA, division flooring. Belgium. Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67.52.20
www.PERGO .com

Accessories

Technical Data Sheet

SCHILDERPLINT
 Gebruiksinstructie

1.

De juiste hoogte

-

Meet de hoogte van de bestaande plint.
Plaats de plint op een effen vlak (zoals een tafel),
met de witte kant naar boven gericht. Zorg ervoor
dat de onderkant stevig ondersteund is.
Kies de gewenste hoogte van de PERGO
schilderplint. Zorg ervoor dat die hoog genoeg is om
de bestaande plint te bedekken.
Plaats een breekmes in de voorziene groefjes en
snij met een vloeiende en stevige beweging het
gewenste stukje van de plint.
TIP: draag handschoenen!
Draai de plint ondersteboven en zorg er opnieuw
voor dat die goed ondersteund is.
Snij nogmaals in de achterkant van de plint.
U kunt het afgesneden deel van de plint nu
eenvoudig afbreken.

-

-

-

2.

De correcte breedte

-

Meet de breedte van de bestaande plint.
Als de plint gelijk is aan of smaller dan 9 mm, maak dan het
bovenste deel van de plint smaller. Plaats hiervoor de plint op een
effen oppervlak met het witte deel naar beneden gericht (goed
ondersteund). Plaats een breekmes in de voorziene groefjes en snij
met een vloeiende en stevige beweging het gewenste stukje van de
plint.
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3.

Installatie en afwerking

-

Bevestig de schilderplint aan de bestaande plint met de PERGO
Multiglue lijm.
TIP: zorg ervoor dat het oppervlak van de bestaande plint
schoon en vetvrij is, zodat de lijm goed hecht.

-

Schilder de plint, of gebruik ze als een witte plint.
(Als u kiest om te schilderen : doe steeds een kleine test. Schuur en primer de plint
indien nodig).

4.

Afwerking hoeken

-

Neem een klein blokje met dezelfde breedte van de
bestaande plint.
Plaats dit blokje achter uw plint om die daarna in
verstek te zagen. Zo bent u zeker dat de plint in de
goede hoek gezaagd wordt.

-
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