
WET’FLEX
De WET’FLEX - 5307 is een uit speciaal papier  
vervaardigd flexibel buitenhoek profiel op rol bestemd voor  
gipskartonplaten met gebogen kantvormen (identiek als de 
CORNER BEAD WET’STICK maar op rol). Deze flexibele band 
past zich aan, aan de vorm van de hoek en wordt geknipt op 
de gewenste lengte zonder verlies aan materiaal. 
De aan de binnenzijde aangebrachte lijm biedt na bevochtigen 
een bijzondere hechting en kleefkracht met het papier van de 
gipskartonplaat (zonder nieten of hechtplamuur).  De plaatsing 
gebeurt eenvoudig en snel. De met hars versterkte neus van 
het profiel geeft deze WET’FLEX een zeer hoge stootvastheid.  
Eindafwerking van slechts 1 mm gebeurt in twee fases met de 
traditionele afwerkplamuren voor gipskartonplaten. De unieke 
perforaties in de profielvleugels zorgen voor optimale hech-

ting van de afwerkplamuren tot op de gipskartonplaat.

CORNER BEAD WET’STICK
De CORNER BEAD WET’STICK – 5306 is een uit speciaal papier 
vervaardigd buitenhoekprofiel bestemd voor gipskartonplaten.  
De aan de binnenzijde aangebrachte lijm biedt na bevochtigen 
een bijzondere hechting en kleefkracht met het papier van de 
gipskartonplaat (zonder nieten of hechtplamuur).  De plaatsing 
gebeurt eenvoudig en snel. De met hars versterkte neus van 
het profiel geeft deze WET’STICK een zeer hoge stootvastheid.   
Eindafwerking van slechts 1 mm gebeurt in twee fases met de 
traditionele afwerkplamuren voor gipskartonplaten. De unieke 
perforaties in de profielvleugels zorgen voor optimale hechting 
van de afwerkplamuren tot op de gipskartonplaat.

WET’STICK - WET’FLEX 
BEVOCHTIGEN EN PLAATSEN

REF. ARTIKELNUMMER AFMETING ST./ PACK LM/ PACK PACKS/
PALLET

5306 5306050305 3,05 m 50 152,50 24

REF. ARTIKELNUMMER AFMETING ST./ PACK LM/ PACK PACKS/
PALLET

5307 5307008305 30,50 m 8 244,00 24
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Uniflex Corner 5230
Met dubbele aluzinc band  
versterkt plooibaar hoekprofiel 
op rol voor gipskartonplaten.

Uniflex corner PVC  5237 
Met dubbele pvc band versterkt 

plooibaar hoekprofiel op rol voor 
gipskartonplaten.

Straitflex MID-FLEX 300 5300

Met synthetische banden versterkt 
plooibaar papier hoekprofiel op rol 
voor gipskartonplaten.

Plooibaar papier hoekprofiel op 
rol voor zowel rechte als gebogen 

buitenhoeken gevormd door
gipskartonplaten.

REF. AFWERKDIKTE STOCK AFMETING ROL/CARTON CARTON/PALLET

5230 1 mm S 30,00 m 10 42

5237 1 mm - 30,00 m 10 30

5300 1 mm S 30,50 m 10 24

5303 1 mm S 30,50 m 12 24

HOEKPROFIELEN OP ROL

Straitflex ARCH-FLEX 333 5303 

REF. AFWERKDIKTE STOCK AFMETING ST./ PACK PACKS/PALLET

5301 1 mm S 3,05 m 50 24

5302 1 mm S 3,05 m 50 28

HOEKPROFIELEN

Paper Corner Bead 5301
Een met aluzinc band versterkt 
hoekprofiel voor gipskartonplaten.

Big Bull 5302
Een met aluzinc band versterkt 

profiel voor ronde hoekafwerking 
bij gipskartonplaten.

Paper Stop Bead 5305
Een met aluzinc band versterkt  

stopprofiel voor gipskartonplaten.

STOPPROFIEL

REF. AFWERKDIKTE STOCK AFMETING ST./ PACK PACKS/PALLET

5305 1 mm S 2,75 m 50 24

PAPIER  PROFIELEN
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