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Ex. Btw.

Saetfix Acryl Panelen: Blinkend wit - dikte: 5mm
Standaard afmetingen / vlakke platen / uit voorraad leverbaar / tolerantie 5mm
Tussen afmetingen kunnen op aanvraag op maat gemaakt worden
H = 200cm x 500 = € 94
100 = € 188
150 = € 282
200 = € 376
260 = € 492
300 = € 564

H = 260cm x 500 = € 123
100 = € 246
200 = € 492

H = 300cm x 500 = € 141
100 = € 282
200 = € 564

Naadloos geplooide L – Douchewanden: Hoogte maximum 2 meter
Tussen afmetingen kunnen op aanvraag op maat gemaakt worden
H = 200cm x 80 / 800 = € 545
80 / 900 = € 545
80 / 100 = € 545
80 / 120 = € 545
80 / 140 = € 639
80 / 160 = € 661
80 / 180 = € 661
80 / 200 = € 733

H = 200cm x 90 / 900 = € 545
90 / 100 = € 545
90 / 120 = € 592
90 / 140 = € 661
90 / 160 = € 661
90 / 180 = € 733
90 / 200 = € 733

Prijzen zijn Bruto ex Btw

100 / 120 = € 639
100 / 140 = € 661
100 / 160 = € 661
100 / 180 = € 733
100 / 200 = € 733
120 / 120 = € 661
150 / 150 = € 733

Toebehoren: Profielen wit aluminium of PVC
Randprofiel / Stopprofiel:
Inschuif Hoekprofiel:
Verbindingsprofiel (H-profiel):

H = 200cm x 100 / 100 = € 545

Prijs: Aluminium
L: 250cm
L: 250cm
L: 250cm

€ 14
€ 16
€ 16

Prijs: PVC
€7
xxx
€7

Met uitzondering van prijsverhogingen en fouten

Saetfix douchewandpanelen:
Saetfix douchewandpanelen zijn al meerdere jaren bekend in de sanitair wereld, als uniek in zijn
soort. (vederlicht, ondoorzichtig, onbreekbaar, flexibel, betaalbaar)
Ze zijn zeer flexibel toepasbaar, ongekend eenvoudig in onderhoud, en hebben een tijdloos design. Ze passen dan ook perfect in elk type badkamer. Ze worden vooral gesmaakt omdat ze een
mooie meerwaarde kunnen afleveren met een beperkt budget. Saetfix is het perfecte materiaal
voor alle afwerking in een badkamer, zoals douche, bad, (hang) WC, lavabo, enz.
Het zijn zeer sterke multilaag kunststof panelen, zo hebben ze alle voordelen van de flexibele sterke polymeer tezamen met de voordelen van het kras vaste acryl. De polymeer maakt ze onbreekbaar en de Acryl laag beschermt ze tegen krassen en bijtende producten. Het resultaat is een
mooi egaal vlak, dat gemakkelijk te onderhouden is, perfect waterdicht en schimmel vrij blijft,
ook kalk heeft geen vat op het poriedicht oppervlak.

Rand / Stopprofiel:
Om de zichtbare zijkanten af te werken kan je best een rand/stopprofiel
gebruiken. Ze bedekken de gezaagde kant, en zijn dan ook veel eenvoudiger in onderhoud.
Worden ook gebruikt op een buitenhoek.
Bij gebruik van een randprofiel, zullen de panelen 2mm kleiner gemaakt
moeten worden dan de muur afmetingen.
Het Randprofiel zal na de installatie van de plaat, achter de plaat geschoven worden.
Verkrijgbaar in wit aluminium of Pvc, Lengte 2m50

Inschuif hoekprofiel:
Om een waterdichte, siliconen vrije, binnen of buitenhoek te maken,
kan je best een inschuif hoekprofiel gebruiken.
Dit profiel is omkeerbaar, zowel voor binnen als buitenhoeken.
De panelen schuiven 9 mm in het profiel, hierdoor kan je eenvoudig tot
5 mm scheve muren opvangen..
Bij gebruik van dit profiel als binnenhoek moeten de platen 10mm kleiner gemaakt worden dan de afmeting van de muur.
Bij een U-douche zal de achterste plaat dus 20mm kleiner gemaakt
moeten worden, dan de afmeting van de muur.
Verkrijgbaar in wit of grijs aluminium, Lengte 2m50

Verbindingsprofiel:
Verbinden van twee Saetfix platen in een recht vlak, zonder siliconen
voeg.
Het H-profiel is aan de voorkant 14mm, de achterkant is 40mm.
De platen kunnen 6mm in het profiel geschoven worden, maar we raden aan ook hier 2mm speling te voorzien.
De kern van het profiel is 2mm dik, dus maak elke plaat 3mm kleiner
dan de effectieve afmeting, dan zit de plaat nog voldoende (4mm) in
het profiel.
Verkrijgbaar in wit aluminium of Pvc, Lengte 2m50

L - profielen:

Deze profielen zijn na installatie niet meer zichtbaar
Als je liever geen zichtbare profielen gebruikt, raden wij aan om de Lprofielen te gebruiken. Ze verstevigen de hoekverbinding, en vormen een
extra waterdichte laag.
In de hoeken waar 2 platen samen komen gebruik je een 40/40/1 profiel.
Twee stroken van 4cm om de platen 100% waterdicht op te verlijmen, en
met een dikte van slechts 1mm.
Je kan ook een L-profiel aan de douchebak lijmen. Hiervoor gebruik je een
60/20/1 profiel, dit profiel is 6cm hoog, dus komt het profiel 2cm boven een
douchebak van 4cm. Zo maak je ook de voeg tussen douchebak en Saetfix
eenvoudig 100% waterdicht.
De hoeken moeten hier nog wel met siliconen afgekit worden.

OP MAAT MAKEN:
Gelijmde hoeken:
Meet elke muur onder, midden en boven, en controleer met een lat of waterpas of ze mooi
recht lopen. Met een verschil van 3mm moet er geen rekening gehouden worden. Maar neem
dan wel de kleinste maat, met voldoende lijm kan je dat dan perfect uitlijnen.
Meet je een breedteverschil van meer dan 3mm, dan moet je uitzoeken welke muur er schuin
loopt, links of rechts, want dan moet je de plaat ook aan de juiste kant schuin (laten) zagen.
Zorg ook altijd voor 2mm speling, de kop van de plaat mag nooit de muur raken. Er moet altijd
lijm tussen de plaat en de muur zitten, om de voeg waterdicht te kunnen maken.
Dus muurmaat –2mm = plaatmaat, indien de plaat tussen 2 muren zit is de plaatmaat gelijk aan
de muurmaat –4mm.
Voor platen tot tegen het plafond moet je 4mm speling in de hoogte voorzien. Meet de hoogte
ook minstens op 2 plaatsen, en bij lange muren op drie plaatsen. Indien nodig ook controleren
of de douchebak schuin loopt of het plafond, zodat je ook hier de juiste kant schuin kunt (laten)
zagen.
Bij een L-douche: plaats je best eerst de wand met de kraangaten.
De eerste plaat moet 2mm kleiner gemaakt worden per ingesloten hoek, de tweede plaat moet
8mm kleiner gemaakt worden.
Indien je randprofielen wil plaatsen of de plaat stopt tegen een muur, dan moet de eerste plaat
4mm kleiner en de tweede 10mm kleiner gemaakt worden, dan de muur afmetingen.
Bij een U-douche: plaats eerst de achterste wand.
De achterwand moet 4mm kleiner zijn, en de zijkanten moeten 8mm kleiner gemaakt worden.
Indien u randprofielen wil gebruiken of de plaat stopt tegen een muur of een profiel, moet die
wand nog extra 2mm kleiner gemaakt worden!
Bij gebruik van L-profielen:
Indien je de niet zichtbare L-profielen wil gebruiken, plaats je best eerst de profielen en meet
dan pas de muren op. Het vervolg is dan gewoon dezelfde als de twee bovenstaande.

Inschuif-hoekprofielen:
De platen schuiven 10mm in het profiel met een minimum van 5mm, dus als de muur 5mm
schuin loopt kan je dat nog altijd opvangen in het profiel.
Meet deze muren ook op 3 hoogtes, als het breedteverschil meer dan 5mm is, kan je best de
platen ook schuin zagen.
De profielen maken de plaat 10mm breder. Dus de plaat moeten 10mm kleiner gemaakt worden
dan de muurafmeting.
Dus bij en L douche (2 wanden en 1 hoek) moeten beide platen 10mm kleiner zijn dan de muurlengtes.
Bij een U douche (3 wanden en twee hoeken) moet de achterste plaat waar 2 hoekprofielen op
komen, 20mm smaller gemaakt worden dan de muur. De twee zijkanten 10mm smaller.
Indien u randprofielen wil gebruiken of de plaat stopt tegen een muur of een profiel, moeten de
wanden nog extra 2mm kleiner gemaakt worden!
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Installatie richtlijnen Saetfix
1.De voorkant van het paneel is beschermd met een doorzichtige folie, achterkant is blank.
2.Folie mag je pas verwijderen nadat de Saetfix plaat definitief tegen de muur bevestigd is.
3.Panelen moeten op kamertemperatuur zijn voor installatie.
4.Pas altijd eerst het Saetfix paneel los tegen de muur alvorens de lijm aan te brengen.
5.Gebruik voor verlijming enkel polymeerlijm met grote hechting (zeker geen siliconen).
6.De polymeerlijm enkel op de muur aanbrengen en niet op het Saetfix paneel.
7.Muren stof en vetvrij maken voor het aanbrengen van de montagelijm.
8.De lijm nooit verder dan 20cm uit elkaar plaatsen, en max.10cm van paneeleinde.
9.Plaats om de 20cm een grote dot bij oneffen muren. (cement, dampdoek, bouwplaat)
10.Plaats om de 10cm een kleine dot bij vlakke muren. (tegels, witte bezetting, Gyproc, OSB)
11.Dotten hebben een betere hechting dan Lijnen lijm. Ze zijn ook gemakkelijker vlak te duwen.
12.In de hoeken die waterdicht moeten zijn, wel een volle lijn polymeerlijm trekken (niet dotten).
13.Overtollige lijm met afstrijkmiddel en kitspatel verwijderen, !!! Speeksel = Schimmel !!!
14.Op maat maken: Geef Saetfix altijd 2mm speling per ingesloten hoek.
15.Indien de plaat tot tegen het plafond komt, moet je ze dan ook 4mm kleiner maken.
16.Zagen met een losse cirkelzaag: De plaat met de goede kant (folie) naar beneden leggen.
17.Zagen met een cirkelzaag op een geleider (invalzaag): dan mag de folie kant naar boven liggen.
18.Om een paar mm te verwijderen kan je een schuurmachine gebruiken met grove korrel.
19.Kraangaten: boor eerst voor, met een centerboor, daarna pas met de klokboor.
20.Kraangaten afdichten met polymeerlijm zodat er zeker geen water kan insijpelen.
21.Bovenkant en zijkanten afdichten met siliconen of polymeer.
22.Na installatie de platen goed reinigen voor je de douche in gebruik neemt!

ONDERHOUD:
Saetfix kan je eenvoudig met een zachte spons, water en zeep schoonmaken.
Indien de wanden voor een lange periode niet onderhouden zijn, kunnen ze een doffe glans vertonen.
Je laat ze weer mooi blinken met een sanitair schoonmaakproduct op basis van citroenzuur bv.
HG douche & Bad spray

GEEN azijnzuur en NOOIT schuurspons of schuurmiddel gebruiken!!!
TIP: Na het douchen, de muren afspoelen en droog trekken, is nog altijd de beste oplossing om
kalk en zeepresten geen kans te geven om te hechten, op glasdeuren, muren en kraanwerk.

