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M.b.t. het toepassen van afdichtingsprofielen (tochtprofielen) worden door ons de volgende 
toepassingsadviezen gegeven: 
 
• zorg dat verf te allen tijde voldoende droog is alvorens deze in contact te brengen met 

afdichtingsprofielen. 
 
• gebruik verf op alkydhars basis bij voorkeur in combinatie met alkydharsverfbestendige 

afdichtingsprofielen (kleur grijs). 
 
• gebruik verf op acrylaat basis, UITSLUITEND, in combinatie met acrylaatverfbestendige 

afdichtingsprofielen (kleur zwart). 
 
• gebruik geen verf op acrylaat basis in combinatie met alkydharsverfbestendige afdichtingsprofielen 

(kleur grijs)  gezien de samenstelling van acrylaatverf is dit beslist niet mogelijk. 
 
• het gebruik van verf op alkydhars basis in combinatie met acrylaatverfbestendige 

afdichtingsprofielen (kleur zwart) kan in de meeste gevallen wel, doch de verf dient droog te zijn 
alvorens deze in contact komt met de acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen en is afhankelijk 
van de samenstelling van de gebruikte verf. 

 
de bestendigheid van de afdichtingsprofielen tegen verf dient u, i.v.m. de enorme verscheidenheid aan 
verven, proefondervindelijk vast te stellen. 
 
Bevestiging: 
Bovengenoemde profielen mogen door middel van nagels bevestigd worden. 
 
Oppervlaktebehandeling: 
profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde of gemoffelde uitvoering. Het toepassen van 
brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL 0810 niet toegestaan. 
 
Kit: 
Geadviseerd wordt om een siliconenvrije kit toe te passen conform de hiervoor geldende regelgeving.  
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Reiniging en onderhoud: 
profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een 
neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag 
verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product. 
 
Opslag: 
profielen dienen droog en in de, originele verpakking, opgeslagen te worden. 
 
Transport: 
profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd. 
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