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Montage handleiding

NOMASTYL®PURE PLUS



2 - 3

NOMASTYL® PURE PLUS

220 m 

PSH 40 mm 
W 40 mm
L 2 m

H 60 mm 
W 60 mm
L 2 m

NOMASTYL® PURE PLUS NE2

120 m 

NOMASTYL® PURE PLUS NE1

70 m 

H 82 mm 
W 82 mm
L 2 m

H 100 mm 
W 100 mm
L 2 m

NOMASTYL® PURE PLUS NE4

110 m 

NOMASTYL® PURE PLUS NE3

PS

PS

PS

Het assortiment nomastyl® Pure Plus omvat vier modellen.

De modellen NE1, NE2, NE4 volgen de vorm van een perfecte cirkelboog. Bij NE3 is de vorm lichtjes 
afgevlakt.



materiaal voor de verWerKinG

	Maatstok (duimstok)
	Smetlijn
	Potlood
	Plamuurmes
	Venetiaanse troffel
	Kitpistool
	Indien nodig mengbak en water
	Cuttermes, spons, vod, afstofborstel
	Schuurpapier (150 of fijner)
	Verstekbak VARIO, VARIO PLUS of verstekzaag
	Winkelhaak
	PS zaag voor NOMASTYL® PLUS profielen
	Montagelijm ADEfIx®
	Plamuurpasta

MONTAgE HANDLEIDINg
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De snijkanten en de randen van de sierlijst lichtjes 
afronden met fijn schuurpapier (korrel 150 of fijner) of 
met een cuttermes en het zaagsel met een vochtige spons 
verwijderen.

Lijn voor plaatsing aanstrepen (smetlijn, laser).

PROfIEL SNIJDEN

Profiel in de verstekbak leggen (de bodem van de 
verstekbak stelt het plafond voor, het verticale deel met 
de regelschuiven (houders) de wand, de profielonderkant 
wordt onder de houders gedrukt. 

Profiel in verstek snijden met behulp van de PS-zaag, 
volgens de gemeten hoek.

Alternatief: een verstekzaag gebruiken met geschikt 
zaagblad

Profielhoogte aanstrepen.



Profielen onmiddellijk monteren, lichtjes met de hand 
aandrukken (met een vinger aandrukken moet worden 
vermeden).

Vervolgens de stompe en de versteksneden met ADEfIx® 
voorzien, lijmvoegbreedte 2-3 mm.

Indien nodig de lijm met een vochtige spons verwijderen.
 
De zo gevormde lijmvoeg met ADEfIx® naplamuren.

Na de droging (ca. 2-8 uur) stompe voegen lichtjes 
afschuinen (schuurpapier 150 korrel of fijner).

Plafond- en wandvoegen evenals verstekverbindingen met 
voeglijm ADEfIx® naplamuren.

PROfIELEN MONTEREN

Voeglijm ADEfIx® met een kitpistool vol als een 
doorgaande streng (rups) op beide lijmvlakken van de 
profielen aanbrengen.  



6 - 7

Na droging met fijn schuurpapier (150 korrel of fijner) 
glad schuren. Indien nodig meermaals plamuren. 

Na droging de eindlaag aanbrengen.

de profielen kunnen louter decoratief worden gebruikt, 
zonder met een spatel te worden dichtgesmeerd/
gladgemaakt. 

PROfIELEN MET EEN SPATEL DICHTSMEREN/
gLADMAKEN

Plamuurpasta mengen.

Profielkanten met een Venitiaanse troffel vakkundig plamu-
ren. Erop letten dat het profiel niet wordt beschadigd.

OPTIE

Wand, plafondoppervlak en profiel vakkundig met vlies 
beplakken. In de zone van de profielen moet een disper-
sielijm worden gebruikt. 

INSTALLATIE VIDEO
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NMC sa
gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu


