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Produktdata PS 40:

40/40 mm x 2,5 m og 
40/40 mm x 3,0 m
Hvid med blå tape
100 stk. pr. kasse
Vægt: 15,5 / 18,5 kg pr. ks.

HJØRNEPROFIL MED TAPE PS 40
Anvendes til hjørner på gipskartonplader, men kan også monteres på an-
dre materialer som fx komposit-, fibergips-, eller cementbaserede plader.

Anvendelsesområder:
PS 40 er udviklet til montage på gips-
kartonplader, men kan også monteres 
på andre materialer som fx komposit-, 
fibergips-, eller cementbaserede plader, 
forudsat at underlaget er forbehandlet 
med egnet hæftegrunder. Vedhæftnin-
gen mod andre materialer skal testes før 
montage. Underlaget skal være tørt og 
støvfrit. 

Produktbeskrivelse
PS 40 er en hjørnebeskytter som bruges 
til indvendige gipsvægge. Den er pro-
duceret af miljøvenlig polystyrenplast, 
som kan recirkuleres og er forsynet med 
selvklæbende tape for en hurtig og enkel 
montage.
• Til stærk beskyttelse af 90° hjørner
• Forberedt med selvklæbende tape
• Kan overspartles omgående. Ingen 

tørretid
• Letter spartlingen og giver en stærk 

beskyttelse mod slag og stød
• Enkel at klippe til med almindelig saks
• Stor hulstørrelse i flangerne - giver 

bedre vedhæftning for spartelmassen

• Modificeret klæber – giver forbedret 
vedhæftning ved lave temperaturer 
helt ned til -10° C

• Stabil og fugtbestandig indpakning

Foruden at beskytte hjørnet, giver PS 
40 en skarp og ren kant at spartle imod. 
Dette betyder at hjørnebeskytteren 
egner sig til alle former for udadgående 
hjørner ved fx nicher, lysninger og ind-
dækninger. PS 40 gør det enkelt at få et 
godt spartelresultat.

Opbevaring:
Opbevares på et tørt sted beskyttet mod 
fugt og frost. Den relative luftfugtighed 
må ikke overstige 75% RF. 

Professionelt slutresultat:
Knauf anbefaler altid at anvende profes-
sionelle spartelmasser og værktøj for et 
perfekt slutresultat.  Prøv fx Knauf Fill & 
Finish spartelmasse samt hjørnerulle til 
at sikre optimal montage og finish.

Find montagevejledning på næste side.
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MONTAGEVEJLEDNING:

1. Klip profilet til i længden med 
almindelig saks.

2. Fjern de første 300 - 400 mm 
af beskyttelsesfolien på tapen. 
Arbejdstemperaturen må ikke 
være lavere end -10° C.

3. Begynd monteringen med at 
rette profilets ene ende sym-
metrisk ind over hjørnet. Pres 
profilet ind mod hjørnet ved ud-
gangspunktet og pres derefter 
profilet på plads fra startposition 
til slutposition samtidig med at 
folien trækkes af. 

 Hvis hjørnet, der skal beskyt-
tes, ikke er helt ret, kan det ofte 
være nemmere, at nøjes med at 
fjerne beskyttelsesfolien på den 
ene side af hjørnebeskytteren, 
presse profilet ind på plads og 
derefter fjerne beskyttelsesfo-
lien på den anden side samti-
dig med, at man presser mod 
hjørnet.

4. Såfremt hjørnebeskytteren skal 
fjernes efterfølgende, er der 
risiko for at dele af underlaget 
følger med tapen. 

 Hjørnebeskytteren skal kasse-
res og erstattes med en ny for at 
sikre fuldstændig vedhæftning.

5. Nu er hjørnet straks klar til spart-
ling. 

 Anvend altid spartelmasse med 
stor vedhæftningsevne. Prøv fx 
Knauf Fill & Finish spartelmasse 
samt hjørnerulle til at sikre opti-
mal montage og finish.


