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PLAKA – DRIEKANTLIJST IN PVC 
PVC profiel met een driekhoekige doorsnede 
REF 04.04.01 - Versie V01 - 12/08/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 

Productbeschrijving 
 

 

De driekantlijsten zijn PVC profielen voor de uitvoering van afgeschuinde 
profielranden bij gewapende betonelementen. 
De grote zijde van de driehoekige doorsnede vormt een hoek van 45° met de 
twee kleine zijden. 

 
 

Toepassingsgebied 
 

Afgeschuinde randen in balken, kolommen en ter hoogte van de dilatatievoegen in muren. 
 
 

Eigenschappen 
 

De driekantlijsten zijn volle profielen of profielen met dikke wanden, uitgevoerd in schokbestendige PVC. 
De profielen zijn herbruikbaar. 
 

 
 

De driekantlijsten type b en c (zie hieronder) zijn voorzien van gaten waardoor ze vastgenageld 
kunnen worden op de bekistingspanelen. 

 
 

De driekantlijsten type d ( zie hieronder) zijn voorzien van een vleugel die het mogelijk maakt 
om deze driekantlijst vast te nagelen op de snede van het bekistingspaneel. 

 

Dimensies 
 

 
Type a  

Type b 
 

Type c 
 

Type d 
 

Afmetingen van de materialen 

Referentie Type Schema A/A (mm) B (mm) C (mm) L (m) m/Box Kg/100m 

RS6801* a 

 

6/6 8 - 2,50 100 3,20 

RS6802 b 10/10 15 - 2,50 100 6,00 

RS6806 c 15/15 21 - 2,50 100 9,20 

RS6805 c 20/20 28 - 2,50 100 12,00 

RS6800 b 25/25 35 - 2,50 50 17,00 

RS6810 b 28/28 42 - 2,50 50 24,00 

RS6813 d 

 

6/6 8 15 2,50 100 7,00 

RS6816 d 10/10 15 26 2,50 100 8,70 

RS6817 d 15/15 21 30 2,50 100 13,00 

RS6818 d 20/20 28 39 2,50 100 18,00 

RS6819 d 25/25 35 50 2,50 100 25,60 

* Profielen zonder gaten 
 

Toleranties :  

• Op de doorsnede : +/- 1,5 mm 

• Op de lengte : + 10 mm / -20 mm 
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