
Paneltim® 

PP profielen

PP U-PROFIEL
om panelen te koppelen en  
om open cellen af te dekken

PP H-PROFIEL
om panelen te koppelen
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Mail: sales@paneltim.com

Paneltim® PP H- en U-profielen versnellen het maken van constructies met Paneltim® panelen aanzienlijk. De profielen zijn zowel  
sterk als duurzaam, gemakkelijk te verwerken en te reinigen. Dankzij de profielen kent de creativiteit met Paneltim® panelen echt  
geen grenzen meer.

Paneltim® PP profielen 

AFMETINGEN EN KLEUREN

MATERIAAL
Paneltim® PP H- en U-profielen zijn gemaakt van polypropyleen 
copolymeer (PP COPO) en zijn gekleurd in de massa. PP COPO 
heeft als kenmerk dat het zeer stevig, slijtvast en gemakkelijk te 
verwerken en te reinigen is. Dankzij de toevoeging van  
UV-stabilisator zijn de profielen bovendien UV-bestendig.

VOORDELEN
• Hechting met PP lasdraad aan PP Paneltim® panelen
• Tijdwinst door eenvoudige verwerking
• Winddichte afdichting van naden
• Voorkomt penetratie van vuil en bacteriën
• UV-bestendig
• Onderhoudsarm
• Slagvast

TOEPASSINGEN
Verbinden van panelen
Dankzij PP H- en U-profielen koppelt u snel Paneltim® panelen aan 
elkaar.

Panelen bevestigen aan vloeren, wanden en plafonds
Schroef U-profielen tegen vloeren, wanden en plafonds, plaats de 
Paneltim® panelen er in en las ze vast aan het profiel.

Optimale afwerking
Eventuele open cellen van een op maat gezaagd Paneltim® paneel 
overkapt u eenvoudig en netjes met een U-profiel. 
PP H- en U-profielen verzekeren een perfecte afwerking zodat, 
eenmaal de profielen aan de panelen gelast zijn, vuil totaal geen 
kans meer krijgt om in de panelen te dringen.

SNELLE MONTAGE DOOR DRAADLASSEN
Met een driehoekige PP lasdraad van 5,0 x 3,0 x 3,0 mm creëert  
u snel en eenvoudig een zo goed als naadloze overgang tussen 
het profiel en het kunststof paneel.

NODIGE MATERIAAL TIKKEN

CORRECTE LASKOP  
INSTALLEREN

DRAADLASSEN

OPPERVLAKTE SCHRAPEN OPPERVLAKTE REINIGEN
EN ONTVETTEN

Paneltim® PP U-profiel Paneltim® PP H-profiel

Profiel

U-profiel

H-profiel

 A B C D Lengte Kleuren

 34 mm 50 mm 30 mm 4 mm 3000 mm Wit (RAL 9010)
      Beige (RAL 7032)

 64 mm 50 mm 64 mm 4 mm 3000 mm Wit (RAL 9010)
      Beige (RAL 7032)
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AANDACHTSPUNTEN
• Niet geschikt voor toepassingen met vloeistoffen
• Niet geschikt voor gewicht dragende toepassingen
• Let op de uitzetting bij verwarming


