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TECHNISCHE FICHE

TOFPLCTOFPADAP TOFPVOEG

TOFPFW TOFPFC

Het Technicel® Outdoor Floor Profile systeem is steeds te gebruiken in combinatie 
met de Technicel® Outdoor Floor Support tegeldrager. Het profile systeem heeft als 
grote troef dat  onregelmatige formaten (keramisch parket) en XXL tegels op een 
veilige, stabiele  en snelle manier op tegeldragers kunnen geplaatst worden.
Dit systeem bestaat uit een verzinkt stalen profiel die door middel van een adapter 
op de tegeldrager vastklikt. 
Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, 
afstandshouders… zorgen voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te 
bevestigen met een eenvoudige schroef.

Producteigenschappen Technicel® Outdoor Floor profile

	▶ Materiaal: verzinkt staal.
	▶ Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m.
	▶ Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar.

Producteigenschappen adapter en toebehoren

	▶ Adapter: materiaal PP.
	▶ Kleur: zwart.
	▶ Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C.
	▶ Toepassingsgebied: buiten.

Technicel®- TOFP  

Outdoor Floor Profile Systeem



Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze 
vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de 
geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de 
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst, kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.
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Positionering profielen
	▶ Een maximale tussenafstand van 60 cm tussen de profielen is aan te houden. 
	▶ Er moet een profiel voorzien worden onder iedere tegelvoeg om het kantelen van tegels te voorkomen.
	▶ Het profiel moet iedere 60 cm ondersteund worden door een Technicel® tegeldrager uit het Technicel® Outdoor floor support 
gamma.
	▶ Aan beide zijden van de schroefgleuf is een rubberstrip voorzien, deze verhinderd het schuiven van de tegels en beperkt 
contactgeluiden.
	▶ Het bevestigen van de accessoires op het Technicel® floor profile door middel van de bijhorende schroeven zorgt voor een 
bijkomende fixatie van de tegels.

Overzicht

Code Technicel Omschrijving Inhoud box Inhoud pallet

TOFP Technicel® Outdoor Floor Profile 40x30mm - 2m 30 195

TOFPADAP Adapter voor Profile Support 30 3780

Toebehoren

TOFPVOEG Cross Joint breakable 150 18900

TOFPFC Frontal Profile Connector  126 7560

TOFPLC Lateral Profile Connector 120 15120

TOFPFW Frontal Wall Connector 90 11340

TOFPSCH Schroeven D 3.5 x 25 mm 250 -
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