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SEP20. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel. 

Produktdatablad
Gyproc AquaBead® Flex PRO

Produktnamn
Gyproc AquaBead® Flex PRO hörnspackelprofil.

Produktbeskrivning 
Gyproc AquaBead Flex PRO är en flexibel hörnspackelprofil 
anpassad för inner/ytterhörn i olika vinklar. Profilen består 
av en stark polymerkärna klädd med papper på bägge sidor 
som är perforerad för att säkra optimal vidhäftning. Insidan 
av profilen är belagd med lim som aktiveras med vatten.

Användningsområde
Gyproc AquaBead Flex PRO används inomhus i inner/
ytterhörn i olika vinklar och fäster i nya, obehandlade 
kartonggipsskivor. Profilens ena sida är behandlad med lim 
som aktiveras genom att vatten sprejas på den. Profilen 
bör inte användas på Glasroc kompositskivor, Rigidur 
fibergipsskivor eller Aquaroc cementbaserade skivor.

Montering / Applicering
Rums- och gipsskivans temperatur får inte understiga 
10 °C. Överspacklingsbar efter ca 30 minuter. Gipsskivan 
ska vara torr, ren och fri från damm. När en mindre mängd 
vatten appliceras reduceras arbetstiden men det finns 

risk för försämrad vidhäftning mot kartong. Temperatur och 
luftfuktighet påverkar torktiden. Vatten bör inte appliceras med 
svamp, pensel eller liknade då detta kan avlägsna limmet från 
ytan.
1. Kapa profilen i rätt längd.
2. Spruta med rent vatten på sidan som ska fästas i hörnet. Se till 
att profilen blir tillräckligt blöt.
3. Vänta i 20–60 sekunder så att limmet blir ordentligt aktiverat. 
Tryck tummen mot limmet och profilen är redo att fästas då 
limmet är klibbigt.
4. Placera profilen i hörnet och pressa fast med handen eller 
lämpligt verktyg. För bästa resultat använd hörnroller för inner- 
eller ytterhörn. Var noga med att trycka fast den över hela ytan.
5. Gyproc AquaBead Flex PRO kan överspacklas efter minst 30 
minuter. 

Hantering
Använd verktyg med långa skaft vid montering av AquaBead 
Flex PRO vid höga höjder för att undvika dålig arbetsställning.

Förvaring
Förvaras torrt. Eventuell fukt kan aktivera limmet i kartongen.

Rengöring av produkten
Eventuella verktyg rengörs efter användning med vatten.

Avfallshantering
Sorteras som brännbart avfall.

Teknisk data

Beteckning  Längd  Antal GTIN- Artikel-  
 mm m/rulle nummer nummer
Flex PRO  85  25  9002869613958  5200690750


