
INSTALLATIE MET PTS KLOPPROFIEL 

 

 



Exterieur : architectuur en groot formaat 

Signmaking : visuele communicatie 

Intérieur : textiel / akoestiek / standenbouw 



Exterieur : Gripp Classic 

Signmaking : Gripp Sign 

Interieur : Gripp Soltto 2 



Hou de Gripps op kamertemperatuur. 
PVC wordt hard bij koude temperaturen en dus minder schokbestendig. 
 
 

Gebruik een vierkante vijl om scherpe randen en spaanders van de aluminium profielen 
te verwijderen. 
Vooral in de hoeken. 
 

Gripp Classic: Gebruik de rolklem om de Gripp de versoepelen voor de installatie. 
Gripp Sign: Gebruik geen rolklem, deze zet teveel druk op de zachte PVC en daardoor 
kan deze stuk gaan. 
 

Gebruik nooit een metalen hamer! 
Noch voor de Gripp, noch voor de Key (afwerking). 
 
 

Gebruik een rubberen hamer of anti-
terugslag hamer. 
Voor de afwerking: gebruik een 
klopblokje om de afdruk van de 
hamer in de Key te vermijden. 

Gripp Sign: De key invetten met kruipolie voordat u hem in de Gripp Sign installeert. 
Anders kunnen de tanden in zachtere PVC beschadigd worden. 
Dit zal ook de installatie van de Gripp Classic vergemakkelijken. 
 



U zal zien dat er een richting is aan de tandjes van de Gripp, 
deze moeten steeds naar buiten wijzen. 
 
 

Probeer steeds volledige profielen te gebruiken. 
Als de spanning te hoog wordt en de Gripp wegdraait, neem de 
Gripp dan stevig vast en draai hem terug zodat hij terug in de 
oorspronkelijke positie staat. 



! 

Voor de Gripp Classic: gebruik de rolklem om de installatie te 
vergemakkelijken. 
 
 

Voor de Gripp Sign, gebruik geen rolklem. Deze zal de Gripp 
Sign beschadigen ter hoogte van de soepele zone. 
 
 

* Als u ziet dat de Gripp wegdraait, neem hem stevig vast en draai hem terug in de goede positie zoals hierboven. De tanden 
moeten reeds in het profiel zitten voordat u klopt! 
! Het invetten van de Key is verplicht voor de Gripp Sign, en zal het installeren van de Key in het algemeen vergemakkelijken. 

* 



Voor meer info, contacteer ons: 
Thyssenkrupp Plastics Belgium, afdeling reclame 

015 45 32 22 
Reclame.plastics.be@thyssenkrupp.com 

En succes! 

Dellingstraat 57  -  B-2800 MECHELEN 


