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VoglVliesverdubbelaar

Hét multitalent voor uw akoestische designplafond
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Systeem – VoglVliesverdubbelaar

Voordelen/toepassingsgebieden

Eenvoudig als nooit tevoren
op gelijk niveau
Daar heeft de droge montagebouw op gewacht: Tot nog toe werden
niveauverschillen tussen geperforeerde platen en gladde gipsplaten
met moeite gelijkgemaakt door middel van aansmeren.
Dat betekende ontzettend veel extra werk, om het kleine verschil
dat ontstaat door het gelamineerde vlies aan de achterkant bij geperforeerde plafondplaten, te egaliseren.
Het idee voor een compensatie in recordtijd is geniaal eenvoudig:
Vogl-vliesverdubbelaar, als zelfklevend materiaal op rol, nivelleert
hoogteverschillen zo eenvoudig als nooit tevoren.
Een geniaal eenvoudige uitvoering van kleurig afgezette schaduwvoegen voor een perfect vormgegeven plafondoppervlak. Optisch hoogwaardige achterliggende accenten in zwart of wit bij de vormgeving van
dilatatievoegen.

Voordelen Vogl-vliesverdubbelaarsysteem:
Q

Snellere, zuinigere verwerking door zelfklevend
materiaal op rol

Q

Moeizaam, langdurig aansmeren behoort vanaf nu
tot het verleden

Q

Praktisch hulpmiddel bij veel problematische overgangen
en aansluitingen

Q

Homogeen materiaal voor een perfecte aansluiting op met
vlies gelamineerde, geperforeerde platen

Q

Verschillende bandbreedtes voor enkelvoudig
of dubbel gebruik

Q

Verkrijgbaar in een witte of zwarte vlieskleur

Dilatatievoegen
Voor een kleurige vormgeving van dilatatievoegen
in het plafondoppervlak.

Uw voordelen door Vogl-vliesverdubbelaar:
Q

Schone verwerking (geen "uitsmeren" nodig)

Q

Kleuring in zwart of wit mogelijk

Q

Dankzij materiaal op rol snel en eenvoudig opgeplakt

Plaataansluitingen
Niveaugelijke plaataansluitingen tussen geperforeerde platen en
gladde gipsplaten.
Uw voordelen door Vogl-vliesverdubbelaar:
Q

Snelle verwerking door zelfklevende rol

Q

Geen plamuren – verbinding tussen geperforeerde platen
en gladde gipsplaten met Vogl-friestape 20 mm mogelijk

Q

Verschillende bandbreedtes leverbaar

Q

Enkelvoudig of over elkaar heen geplakt toepasbaar
(afhankelijk van het hoogteverschil)
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Wandaansluitingen
Perfecte wandaansluitingen in verschillende uitvoeringsvarianten. Als
aangesmeerde voeg of als wandaansluiting d.m.v. een schaduwvoeg.

Uw voordelen door Vogl-vliesverdubbelaar:
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Q

Functie als scheidingsband bij aangesmeerde voeg

Q

Kleuring van de schaduwvoeg in wit of zwart mogelijk

Q

Slechts één product voor diverse toepassingen voor
voegen en aansluitingen
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Aanbestedingstekst

VoglVliesverdubbelaar
Art.nr.

Artikelbenaming

Afmetingen

Vliesverdubbelaar VAD 32 zwart
Zelfklevend zwart vlies

Rolbreedte 32 mm
Rollengte 200 m

90320000

Vliesverdubbelaar VAD 62 zwart
Zelfklevend zwart vlies

Rolbreedte 62 mm
Rollengte 200 m

90311000

Vliesverdubbelaar VAD 32 wit
Zelfklevend wit vlies

Rolbreedte 32 mm
Rollengte 200 m

90321000

Vliesverdubbelaar VAD 62 wit
Zelfklevend wit vlies

Rolbreedte 62 mm
Rollengte 200 m

90310000

Extra: ongeperforeerd friesgedeelte, friesgedeelte b= ___________mm
van gladde gipskartonplaten.
Het maken van friesgedeelten van gladde gipskartonplaten,
d = 12,5 mm, overgang friesgedeelte met plafond met geperforeerde
platen d.m.v. Vogl-vliesverdubbelaar (hoogtecompensatie) en Voglfriestape 20 mm. Uitvoering volgens fabrieksvoorschrift.

Extra: wandaansluiting, met gekleurde schaduwvoeg.
Wandaansluiting door middel van een schaduwvoeg (ca. 15-20 mm),
schaduwvoeg zwart*/wit* gekleurd door Vogl-vliesverdubbelaar, uitvoering
volgens fabrieksvoorschriftrift.

Extra: dilatatievoeg voor plafondconstructie.

Extra: wandaansluiting, met aangesmeerde voeg.

Vorming van dilatatievoegen in bovengenoemd plafondsysteem. De onderconstructie moet in dit gedeelte volledig gescheiden worden uitgevoerd.
Achter de dilatatievoeg moet een gipskartonstrook worden geplaatst,
kleuring met Vogl-vliesverdubbelaar in de kleur zwart*/wit*. De achtergeplaatste gipskartonstrook mag maar aan een kant worden vastgeschroefd.
Voegbreedte > 5 mm. Gebruik indien nodig een randbeschermingsprofiel.

Wandaansluiting door middel van aangesmeerde voeg, Vogl-vliesverdubbelaar als scheidingsband gebruiken, uitvoering volgens fabrieksvoorschrift.
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* Doorhalen wat niet van toepassing is
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