Esthetisch fraaie oplossing voor dragende en
niet-dragende wanden in tweezijdig schoonwerk

SILKA-VELLINGKANTBLOKKEN

Silka-vellingkantblokken
Voor zichtbaar lijmwerk
Silka-lijmblokken met vellingkanten vormen een esthetisch fraaie oplossing voor dragende en nietdragende wanden in tweezijdig schoonwerk. De stoot- en lintvoegen hoeven niet meer opgevoegd te
worden. De afwerking en verwerking is zeer eenvoudig. Bovendien, zijn ze voorzien van een welbepaald gatenpatroon dat het uitfrezen van leidingsleuven overbodig maakt.
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De verwerking van Silka-vellingkantblokken
is eigenlijk zeer eenvoudig maar vraagt
uiteraard de nodige zorg.
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De Silka-vellingkantblokken zijn - net zoals de LBLvoorzien van een gatenpatroon dat toelaat leidingen in deze
uitsparingen te trekken. Gedaan dus met het lastige
uitfrezen van leidingsnetwerken na het optrekken van de
muren. Bovendien wegen de blokken nu minder dan
vroeger. De verwerking ervan verloopt dus vlotter.

SILKA-vellingkantblokken
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YTONGMulitpor, YTONG, SILKA en XELLA zijn geregistreerde merken van de Groep Xella.

Silka-vellingkantblokken geven bouwwerken een representatief karakter.

Xella neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade opgelopen door informatie
die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig werd uitgewerkt. Niets van deze publicatie mag
overgenomen of hergebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Xella.

Op bestelling zijn er vellingkantlateien in wit beton
verkrijgbaar. Deze zijn beschikbaar in dikte 10, 15 of 20 cm,
en telkens in lengtes van 120, 150 en 240 cm, zodat ze direct
met de Silka-vellingkantblokken gecombineerd kunnen
worden..

