INSTALLATIE MET PROFIL TS KLOPPROFIEL
Zie ook:
www.profil-ts.com
www.profil-ts.co.uk

Nota: Dit document dient als informatief hulpmiddel bij de plaatsing van het Profil TS systeem. De klant draagt de
volledige verantwoordelijkheid voor een correcte technische uitvoering en eventuele testen. Deze dienen aangepast
te zijn aan de specifieke veiligheidsvereisten van zijn projectsituatie.
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1 : TS W
2 : TS WR
3 : TS WO
4 : TS MOD (40x40 et 40x80)
5 : TS MASTER (80x20 ; 120x20 ; 160x20 en de kleine 40x20)

A : Gripp Classic
B : Gripp Sign
C : Gripp Soltto 2
D : Afwerking Key
E : Accessoires TS C5 / C10
TS Back
TS 90
TS FT / 90T
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http://www.youtube.com/watch?v=-kTAJrSkHi4

http://www.youtube.com/watch?v=BTllqxpfoO4

http://www.youtube.com/watch?v=mkSSp4XdZn4

Frequently Asked Questions (FAQ) – Questions and answer (Q&A)

Question

Answer

De Gripp versplintert als ik hem er probeer in te kloppen

a. Indien je een metalen hamer gebruikt : gebruik een rubberen
(anti terugslag) hamer.
b. De Gripps zijn te koud. PVC is hier gevoelig aan en zal harder
worden, en dus ook minder slagvast zijn.

Mijn doek scheurt als ik de Gripp erin klop

a. Het doek dient niet overmatig opspannen alvorens de Gripp
erin te kloppen
b. De Gripp zo plaatsen dat de tanden reeds in de gleuf van het
profiel zitten (schuin), met de richting van de tanden naar
buiten (weg van het centrum van het doek). Dan kloppen
c. Gebruik doek van gecoate kwaliteit. De kwaliteit van aziatische,
gelamineerde doeken is vaak niet toereikend om de spanning
van dit systeem aan te kunnen.

Het doek scheurt in de hoeken

a. Zorg ervoor dat je de hoeken goed afvijlt. Bramen en scherpe
randen moeten absoluut vermeden worden.
b. De spanning is te hoog in de hoeken. Trek de Gripp er een
tiental cm uit, en draai er zo aan, dat je de Gripp weer schuin in
het profiel kan steken.

Het doek staat niet strak gespannen

a. Je profiel is niet stabiel genoeg geplaatst. Zorg ervoor dat je
genoeg fixatiepunten hebt in de muur of structuur. Het profiel
mag niet meegeven als je de Gripp erin klopt.

Ik krijg de Key niet in het profiel, of de Gripp gaat stuk als ik de Key
erin klop

a. Gripp Classic: gebruik de rolklem alvorens de Gripp te plaatsen.
b. Zorg ervoor dat de Gripp volledig in het profiel is ingeklopt.
c. Gebruik desnoods een spatel om de Gripp wat open te zetten
op +/- 15 cm.
d. Gripp Sign: gebruik GEEN rolklem.
e. Gripp Sign: je moet wat siliconespray op de Key spuiten om het
inkloppen in de Gripp te vergemakkelijken.

Frequently Asked Questions (FAQ) – Questions and answer (Q&A)

Question

Answer

De Key zit te los in de Gripp en valt eruit.

a. Je gebruikt waarschijnlijk een vrij dun doek. Knip een klein
stukje spandoek van +/- 2cm x 2cm en klop dit samen met de
Key in de Gripp. Herhaal waar nodig.

Ik heb hamer afdrukken in de Key

a. Gebruik een kloplat/blokje.

Waarvoor dient de rolklem?

a. Deze zorgt ervoor dat het Gripp Classic profiel samengeknepen
wordt om de plaatsing te vergemakkelijken. Deze heeft een
geheugen, en zal na +/- 10 uur zijn vorm terug aangenomen
hebben, en de optimale klemming bereiken.
b. De Gripp Sign doe je hier mee stuk, enkel te gebruiken bij de
Gripp Classic dus!

Ik klop de Gripp Sign kapot bij het plaatsen van de Key.

a. Gebruik silicone spray om de key in te vetten. Dit is absoluut
noodzakelijk.

De Gripp draait volledig weg bij het plaatsen

a. Dit is normaal. Doordat het profiel spanning zet op het doek,
creëer je een soort ‘spiraal’ effect. Om dit tegen te gaan, trek je
de Gripp ongeveer 10 à 15 cm terug, en draai je tegen om het
terug in de juiste stand te krijgen.

Er is een klein scheurtje in het doek, kan ik dit herstellen?

a. Wanneer u een klein scheurtje in het doek hebt, kan het
perfect mogelijk zijn om dit te herstellen. U neemt een stukje
spandoek, wat secondelijm, en lijmt het stripje spandoek
achteraan tegen het spandoek. Dit zou het scheurtje terug
moeten samenhouden.

Ik heb een groot spandoek, welke Gripp moet ik gebruiken?

a. De Gripp Classic heeft een grotere spankracht dan de Gripp
Sign. U kan bij ons opvragen wat u best kan gebruiken indien
het formaat of plaats van installatie de “standaard” formaten
overschrijdt.

En succes!

Voor meer info, contacteer ons:
Thyssenkrupp Plastics Belgium, afdeling reclame
015 45 32 22
Reclame.plastics.be@thyssenkrupp.com

Dellingstraat 57 - B-2800 MECHELEN

