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RECHT IS RECHT
TOT 3 x SNELLER MET DE NIEUWE COMPOSIETPROFIELEN

Voor een snel en strak eindresultaat

www.protektor.com

PERFECTE BINNEN- EN BUITENHOEKEN
Composietprofielen
Bij droogbouwprojecten zorgen onze topkwaliteit compositieprofielen voor een strak
eindresultaat. En dat tot 3x sneller! Onze producten zijn op lengte en op rol leverbaar en
bieden zodoende de optimale voorwaarden voor een eﬃciënte en ﬂexibele bescherming
van hoeken.

COMPOSIETTECHNOLOGIE

De innovatieve, ﬂexibele hoekbeschermers van Protektor maken gebruik van de combinatie van vezels en kunststof. De composietprofielen bestaan namelijk uit high-tech
pvc met een gevlokt oppervlak voor een optimale hechting van de plamuur.
Bij de composietprofielen die tevens met papier gelamineerd zijn, zorgt de uitstekende
deklaag van speciaal structuurpapier voor een optimale verbinding tussen plamuurlaag en gipskarton.
Het resultaat is een perfecte hoek die met minder plamuur, een
kortere droogtijd en een snellere verwerking gerealiseerd wordt.
Bovendien zorgt een PUR-voorrand bij de profielkop voor buitengewone stabiliteit.

SNELLE INSTALLATIE

De profielen kunnen probleemloos met een schaar op maat worden geknipt. Een opgedrukt meetlint en 45° hoek zijn daarbij praktische elementen die het installatie-gemak
en de snelheid aanzienlijk verhogen. Ons assortiment omvat de volgende producten:
 met water activeerbare, zelfklevende profielen
 normale en met papier gelamineerde composietprofielen die geschikt zijn voor alle
gangbare plamuurmiddelen
 speciaal ontwikkelde gereedschappen

STERK EN DUURZAAM

De profielen zijn gegarandeerd slagbestendig, kras- en breukvast en daardoor de eerste keus voor ruimten die veelvuldig gebruikt en sterk belast worden.
Eenvoudig, waterbestendig en roestvrij.

RECHTE HOEKEN

Met producten op rol kunnen perfecte hoeken van alle grootten worden gerealiseerd.
Bovendien kunnen de profielen op elke lengte worden afgekort en individueel aan elke
situatie worden aangepast, waardoor snijverlies tot een minimum beperkt wordt.
Composietprofielen op lengte zijn geschikt voor het maken van rechte, sterke hoeken
en beschermen optimaal tegen beschadigingen.
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TIJDSBESPARING –
R
TOT 3 KEER SNELLE

MEER TIJD VOOR NIEUWE PROJECTEN
1

2

3

4

Tijdsbesparing door
eenvoudig Montage tot 3 keer sneller
Extreem belastbare en slagbestendige bescherming van
alle binnen- en buitenhoeken
Perfecte verwerking met alle
gangbare plamuurmiddelen
Optimaal ontworpen voor een
minimaal plamuurverbruik

SNELLER WERKEN MET PROFIELEN
Hoekprofiel

Tijdsbesparing*

Plamuurverbruik

Composietprofiel

2 x geplamuurd

24,6 liter / 100 m

Mid-Flex

= 5 minuten
per meter

0,25 liter / 1 m

Metalen
hoekprofiel

3 x geplamuurd

63,78 liter / 100 m

= 8 minuten
per meter

0,65 liter / 1 m

3 x geplamuurd

76,69 liter / 100 m

= 9 minuten
per meter

0,77 liter / 1 m

1,2 mm
X

3,1 mm
X

Klassieke
profielen
van metaal
Kunststof
hoekprofiel

3,6 mm
X

Klassieke
profielen
van pvc
* Voorbeeld: benaderende kostenwaarden voor een voorbeeld van een bouwplaats in een praktijktest
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MET PAPIER GELAMINEERDE COMPOSIETPROFIELEN
SNEL… SCHOON… STERK!

DÉ COMBINATIE VOOR RECHTE HOEKEN
Het beste dat er op het gebied van profielen te krijgen is om snel
en eﬃciënt te kunnen werken. De combinatie van kunststofkern
en optimaal te verwerken deklaag is perfect om gegarandeerde
kwaliteit te leveren.
 Alleen de uitstekende rand van structuurpapier hoeft
geplamuurd te worden
 Geen uitgebreide plamuur- en egaliseerwerkzaamheden
meer
 De kunststofkern zorgt voor perfecte, rechte en
stevige hoeken
 Optimaal concept voor een snelle en ergonomische
installatie (gereedschap)
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MET PAPIER GELAMINEERDE COMPOSIETPROFIELEN
SNEL… SCHOON… STERK!
Art.-nr.

Dikte stuclaag Materiaal
(mm)

Lengte
(cm)

Breedte
(mm)

Verpakking

Composietprofiel "Mid-Flex" voor hoeken in droogbouwsituaties
Flexibel, met papier gelamineerde composietprofiel
op rol voor het realiseren van nauwkeurige hoeken
in droogbouwsituaties. Geschikt voor binnen- en
buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek
gevouwen worden.

37322

1

▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Uitstekende randen van structuurpapier
kunnen direct in overtollig materiaal
worden ingebed
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
▸ Snel en eenvoudig aan te brengen

Met papier gelamineerd composiet 3050

76

10 ROL

Composietprofiel "Gold" voor hoeken in droogbouwsituaties
Flexibel, met papier gelamineerde composietprofiel
op rol voor het realiseren van nauwkeurige hoeken
in droogbouwsituaties. Geschikt voor binnen- en
buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek
gevouwen worden.

37340

1

Papierkaschiertes Komposit

NEW

▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Uitstekende randen van structuurpapier
kunnen direct in overtollig materiaal
worden ingebed
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
▸ Snel en eenvoudig aan te brengen
3050

64

10 ROL

Composietprofiel "OS-300" voor hoeken in droogbouwsituaties
Met papier gelamineerd composietprofiel voor
het realiseren van nauwkeurige buitenhoeken in
droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek maakt
een snelle verwerking op buitenhoeken van 90°
mogelijk.

37324

1

▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Uitstekende randen van structuurpapier 		
kunnen direct in overtollig materiaal worden 		
ingebed
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
▸ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige
verwerking

Met papier gelamineerd composiet 274

38/38

50 LENGTE

Composietprofiel „PERFECT-90°“ voor hoeken in droogbouwsituaties
Flexibele, met papier gelamineerde composietprofielen van de rol. Geschikt voor perfecte 90°
binnenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek
worden gevouwen. Het rolmateriaal maakt een
individuele aanpassing van het profiel aan de randlengte mogelijk, waardoor afval en kosten worden
gereduceerd.
37333

1

NEW

▸ Stel het profiel in zoals gebruikelijk
Profielen in spatel
▸ Embossed papieren vleugels kunnen direct
worden gebruikt in
Overtollig materiaal kan worden ingebed.
▸ Geen nivellering van snijkanten of
offsetvoegen nodig

Met papier gelamineerd composiet 3050

52

12 ROL

Composietprofiel "IS-300" voor hoeken in droogbouwsituaties
Met papier gelamineerd composietprofiel voor het
maken van nauwkeurige binnenhoeken in droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek maakt een
snelle verwerking op inwendige hoeken van 90°
mogelijk.

37323

1

▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Uitstekende randen van structuurpapier
kunnen direct in overtollig materiaal worden
ingebed
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet nodig
▸ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige
verwerking

Met papier gelamineerd composiet 274

38/38

50 LENGTE

Composietprofiel „EDGE-TAPE“ voor aansluitingen en afsluitingen in de droogbouw
Flexibele, met papier gelamineerde composietprofielen van de rol voor de productie van perfecte
verbindingen en afsluitingen naar ramen of andere
onderdelen in de droogbouw. Het rolmateriaal
maakt het mogelijk om het profiel individueel aan
te passen aan de randlengte, waardoor afval en
kosten worden gereduceerd.
37334

1

NEW

▸ Stel het profiel in zoals gebruikelijk
Profielen in spatel
▸ Embossed papiervleugel kan direct worden
gebruikt in
Overtollig materiaal kan worden ingebed
▸ Geen nivellering van snijkanten of
offsetvoegen nodig

Met papier gelamineerd composiet 3050

51

12 ROL
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COMPOSIETPROFIELEN
SNEL… SCHOON… STERK!

SNEL RECHTE EN STRAKKE HOEKEN!
De eerste keus voor projecten waarbij bijzonder sterke profielen vereist zijn.
Een uitstekende hechting en een pluisvrije afwerking dankzij
het volledig met vezels gecoate profieloppervlak met zeer
slagbestendige PUR-voorrand.

 Stevige hoek voor veeleisende projecten
 Bijzonder stevig composietprofiel voor zeer sterk belaste
ruimten
 Volledig met vezels gecoat
 Optimaal concept voor een snelle en ergonomische installatie
(gereedschap)
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COMPOSIETPROFIELEN
SNEL… SCHOON… STERK!
Art.-nr.

Dikte stuclaag Materiaal
(mm)

Lengte
(cm)

Breedte
(mm)

Verpakking

NEW

„UNO-BEAD 222“ voor hoeken in droogbouwsituaties
Flexibel composietprofiel van de rol.
Geschikt voor binnen- en buitenranden in alle
Hoekposities. Profiel door vouwen
in de gewenste hoekpositie.
Rollende goederen laten een individu toe
Aanpassen van het profiel aan de randlengte
en dus minder afval en kosten.

37331

1

Composiet

▸ Rollengoederen voor individuele snedes
▸ Het plaatsen van de individueel gesneden
strook zoals bij conventionele profielen in
Spatula
▸ Snelle en eenvoudige installatie
▸ Uitstekende hechting van de vulstof door
het gevlokte oppervlak van het papier

3050

56

12 ROLL

Composietprofiel "Big-Stick 300" voor hoeken in droogbouwsituaties
Composietprofiel voor het maken van exacte hoeken in droogbouwsituaties. De voorgevormde hoek
maakt een snelle verwerking op buitenhoeken van
90° mogelijk. Dankzij de verstevigde composietkop
kunnen bijzonder stevige hoeken worden gerealiseerd.

37325

1

Composiet

▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet
nodig
▸ 90°-hoek voor een snelle en eenvoudige
verwerking
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak
274

38/38

50 STB

Composietprofiel "L-Bead 100" voor aan- en afsluitingen in droogbouwsituaties
Flexibel composietprofiel op rol voor het maken
van nauwkeurige aan- en afsluitingen in droogbouwsituaties. Profiel kan in de gewenste hoek
gevouwen worden.

37326

1

Composiet

▸ Product op rol voor individuele hoeken
▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet
nodig
▸ Snel en eenvoudig aan te brengen
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak
3050

45/12,7

12 ROLL

Composietprofiel "Arch-Flex 100" voor ronde bogen in droogbouwsituaties
Flexibel composietprofiel voor het realiseren van
nauwkeurige hoeken bij ronde of gewelfde constructies. Geschikt voor zowel binnen- als buitenhoeken. Profiel kan in de gewenste hoek gevouwen
worden.

37327

1

Composiet

▸ Product op rol voor individuele hoeken
▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Egaliseren van snijranden of voegen niet
nodig
▸ Snel en eenvoudig aan te brengen
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak
3050

88

12 ROLL

"Roll-Patch 5.5" voor reparaties in droogbouwsituaties
Flexibele composietstrook op rol voor een vlakke
afwerking met plamuur. Voor het herstellen van
scheuren en beschadigingen, bijvoorbeeld in
gipsplaten.

37328

1

Composiet

▸ Product op rol voor individuele lengten
▸ Net als gangbare profielen met plamuur
aan te brengen
▸ Snel en eenvoudig aan te brengen
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak

610

140

6 STK
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COMPOSIETPROFIELEN VOORZIEN VAN MET WATER ACTIVEERBARE LIJM
SNEL… SCHOON… STERK!

MET WATER ACTIVEERBARE LIJM VOOR EEN SCHONE VERWERKING
Nog sneller met de Protektor composietprofielen die van een
met water activeerbare lijmlaag voorzien zijn:
 Besparing van tijd en geld dankzij meteen verder te
bewerken hoeken
 Snel en schoon aan te brengen profielen
zonder plamuur
 Binnen 30-60 seconden klaar voor verwerking
 Optimaal concept voor een snelle en ergonomische
installatie (gereedschap)
 Geen uitgebreide plamuur- en egaliseerwerkzaamheden
meer
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COMPOSIETPROFIELEN VOORZIEN VAN MET WATER ACTIVEERBARE LIJM
SNEL… SCHOON… STERK!
Art.-nr.

Dikte stuclaag Materiaal
(mm)

Lengte
(cm)

Breedte
(mm)

Verpakking/
grote bundel

Composietprofiel "Wet-Flex 100" voor hoeken in droogbouwsituaties
Flexibel, zelfklevend composietprofiel op rol voorzien van met water activeerbare lijmlaag. Geschikt
voor zowel binnen- als buitenhoeken. Profiel kan in
de gewenste hoek gevouwen worden.
▸ Lijm wordt geactiveerd door er water op te
spuiten

37320

1

Composiet

▸
▸
▸
▸

Product op rol voor individuele hoeken
Snel en eenvoudig aan te brengen
Al na 5-10 minuten verder te bewerken
Egaliseren van snijranden of voegen niet
nodig
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak

3050

78

8 ROLL/24 DOOS

Composietprofiel "Wet-Stick 90" voor hoeken in droogbouwsituaties
Zelfklevend composietprofiel voorzien van met
water activeerbare lijmlaag voor het realiseren van
nauwkeurige buitenhoeken in droogbouwsituaties.
▸ Lijm wordt geactiveerd door er water op te
spuiten

37321

1

Composiet

▸
▸
▸
▸

Snel en eenvoudig aan te brengen
Al na 5-10 minuten verder te bewerken
90°-hoek voor een snelle verwerking
Egaliseren van snijranden of voegen niet
nodig
▸ Uitstekende hechting van plamuur dankzij
met papier gevlokt oppervlak

274

39/39

50 LENGTE/24 DOOS
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VERWERKINGSGEREEDSCHAP
SNEL… SCHOON… STERK!

SNELLE INSTALLATIE
Met het bijbehorende gereedschap kunnen onze composietprofielen
nog eenvoudiger en comfortabeler worden verwerkt. Voor bouwprojecten waarbij zeer veel profielen geplaatst moeten worden de
ideale aanvulling om werkzaamheden tegen stukloon uit te voeren.
Diverse verwerkingsgereedschappen ondersteunen u optimaal bij
de voorbereiding van stucwerkzaamheden.
 Snel en ergonomisch werken
 Ideale aanvulling bij de verwerking van composietprofielen
 Perfect voor grote projecten waarbij zeer veel
profielen geplaatst moeten worden
 Geschikt voor alle gangbare plarmuurmiddelen

NEW

Randwalsen-Set ISR-OSR-SSR
Randwalsen-Set bestaande uit een buitenste randrol "Buiten-Werkgereedschap OSR", een binnenste
randrol "Binnen-Werkgereedschap ISR" en een
enkele zijwals "Enkelzijdig-Werkgereedschap SSR".

1469

1
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▸ Voor het persen van composietprofielen aan
binnen- en buitenranden.
▸ De rolgereedschappen maken, in combina
tie met de verlengstang, het mogelijk om
"Extension Pole EP" 1478 a
ergonomische en efficiënte verwerking en
het garanderen van de noodzakelijke
gelijkmatige contactdruk.
1 STK

VERWERKINGSGEREEDSCHAP
SNEL… SCHOON… STERK!
Art.-nr.

Dikte stuclaag Materiaal
(mm)

Lengte
(cm)

Verpakking/
grote bundel

Materiaalhechter "Mud-Pro MP2-Mounted"
Materiaalhechter Mud-Pro MP 2 voor een eﬃciënte
en kostenbesparende verwerking van composietprofielen voor binnen- en buitenhoeken. Maakt
een gelijkmatige aanbrenging van materiaal direct
op het profiel mogelijk en kan voor gewone en met
papier gelamineerde composietprofielen worden
gebruikt die met plamuur worden aangezet.
1472

▸ Twee emmers incl. opzet
▸ Maakt een eﬃciënte verwerking mogelijk
▸ Stevige en duurzame rvs constructie

Rvs

1 STK

Buitenkantroller 90° "Outside Rolling-Tool OSR 300"
Buitenkantroller "Outside Rolling-Tool OSR 300"
voor het aandrukken van gewone en met papier
gelamineerde composietprofielen op buitenhoeken
van 90°.
▸ Geschikt voor "Mid-Flex" 37322,
"OS 300" 37324

▸ Te combineren met verlengstok
"Extension Pole EP" 1478
▸ Maakt een ergonomische en efficiënte
verwerking mogelijk
▸ Garandeert de vereiste gelijkmatige
aandrukkracht

1473

1 STK

Binnenkantroller 90° "Inside Rolling-Tool ISR"
Binnenkantroller "Inside Rolling-Tool ISR" voor het
aandrukken van gewone en met papier gelamineerde composietprofielen op binnenhoeken van 90°.
▸ Geschikt voor "Mid-Flex" 37322,
"IS 300" 37323

▸ Te combineren met verlengstok
"Extension Pole EP" 1478
▸ Maakt een ergonomische en efficiënte
verwerking mogelijk
▸ Garandeert de vereiste gelijkmatige
aandrukkracht

1477

1 STK

Buitenkantroller 90° "Outside Rolling-Tool WSR"
Buitenkantroller "Outside Rolling-Tool WSR" voor
het aandrukken van composietprofielen op buitenhoeken van 90°.
▸ Geschikt voor "Wet-Flex 100" 37320,
"Wet-Stick 90" 37321, "Big-Stick 300" 37325,
"Arch-Flex 100" 37327

▸ Te combineren met verlengstok
"Extension Pole EP" 1478
▸ Maakt een ergonomische en eﬃciënte
verwerking mogelijk
▸ Garandeert de vereiste gelijkmatige
aandrukkracht

1474

1 STK

Verlengstok „Extension Pole EP“
De "Extension Pole EP" is een verlengstok voor de
binnen- en buitenkantrollers.

1478

▸ Lengte 91-152 cm
▸ In 5 intervallen van 15 cm instelbaar
▸ Comfort-greep voor een uitstekende
hantering van de verlengstok

91 - 152 cm

1 STK

Vouwgereedschap „Flex-Folder“
De "Flex-Folder" is geschikt voor het maken van
hoeken in gewone en met papier gelamineerde
composietprofielen op rol.
1479

▸ Geschikt voor "Wet-Flex 100" 37320,
"Mid-Flex" 37322, "IS 300" 37323,
"L-Bead 100" 37326, "Arch-Flex 100" 37327
1 STK
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PARTNERS MET COMPETENTIE
FRANCE

PROTEKTOR
Tel. +32 [0] 49 78 33 169
matthias.guns@protektor.com
www.protektor.com/bel

PROTEKTOR SAS
ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56
info@protektor-fr.com
www.protektor.fr

SWITZERLAND

SWITZERLAND

PROTEKTOR PROFIL GmbH
Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 44 843 14 14
Fax +41 [0] 44 843 14 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch

Protektor Profil Sàrl
Route du Grand-Saint-Bernard 19
1880 Bex
Tel. +41 [0] 24 463 03 03
Fax +41 [0] 24 463 03 00
bex@protektor.ch
www.protektor.ch
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BELGIUM

www.protektor.com

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

info@protektor.com
www.protektor.com

