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Teknisk Information                                     Hjørneskinne med armeringsvæv 

 

 

Anvendelse:  

Anvendes til sikring, armering og udførelse af knivskarpe 
udadgående hjørner, på bunde som gipsplader MDF, gasbeton, 
pudset murværk og beton inde og ude.    
 Den rette skinne hjælper til hurtig, sikker og effektiv opstilling 
af hjørner, samt beskytter udadgående hjørner mod mekaniske 
skader. 
 

Vægt:  

0,3680 kg/stk. 
 
Emballage:  
Pakke á 25 stk. 
 
Materiale:  
Hjørneskinnen er udført af 2,5 meter hård ekstruderet, 
blødgørerfri PVC, 90o vinkel, sidelængde 25x25 mm, med 
perforeringer til sikring af fastgørelsen; dertil en 3 mm høj 
skarp kant til støtte for bredspartlen samt til sikring af 
materialelagtykkelse til fastklæbning af skinnen. 
 
Vævarmeringsmaterialet er en alkalifast glasgittervæv påsvejst 
PVC-skinnens sider. Sidemålene er henholdsvis 10 og 15 cm. 
Væven har en 4x4 mm maskestørrelse, en ca. vægt på 165 g/m2 
og har samme længde som PVC-skinnen.  
 

Brug: 
Hjørneskinne med væv kan monteres direkte i våd 
letsandspartel med en overspartling direkte oven på, vådt i vådt. 
Er bunden meget uens, må der afventes tørretid af underlags-
spartlingen før overspartling. 
 Listen  kan monteres med acryl fuge eller klæber i hjørnet. Dog 
sikres det at der ikke er luftlommer under skinnen, alternativt 
sømmes, skrues eller hæftes fast hvis der er underlagsmateriale 
tilstede; NB!  Der må kun anvendes rustsikrede fastgøringer. 
 Ønskes forlængelse af skinnen, sikres en min. 10 cm dobbelt 
armering af vævsamlingen, men dog en stødning af PVC-
skinnen.  
 Til udendørs brug anvendes facade klæbemørtel som UNIMIX 
eller lign. til montering og overspartling. 
 
Afkortning kan ske med kraftig saks eller skarp kniv. 
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Alle angivelser er sammensat efter den tekniske standard af i dag. Der kan for de anførte behandlingsopbygninger 
ikke overtages noget ansvar. Disse skal alene forstås  som mulige eksempler.  På grund af de mange anvendelses 
muligheder og påføringsmetoder er køber/forbruger ikke fritaget for sin forpligtelse, til fagmæssigt at afprøve vores 
materiales egnethed til, og har eget ansvar for, at det kan anvendes til det forudsete anvendelsesområdes 
overfladebetingelser  

 


