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Het afwerken van dagkanten vraagt extra tijd en aandacht van de stukadoor. Met de introductie van Platinum brengt 

Gyproc een innovatief profiel op de markt dat de stukadoor helpt om dagkanten snel, strak en stootvast af te werken.

Gyproc Platinum 
snel, strak en stootvast afwerken van dagkanten

Gyproc Platinum 
voor het snel, strak en stootvast 
afwerken van dagkanten

NIEUW!
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Producteigenschappen 
De Platinum dagkant is volledig vervaardigd uit wit 

polymeer. Dit zorgt voor een harde, duurzame dagkant. 

Platinum heeft aan één zijde een afreineus waar tegenaan 

gestukadoord kan worden. Dit maakt het plaatsen van een 

hoekprofiel overbodig. De andere zijde van Platinum heeft 

een schakelkant waarmee de profielen aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden. De achterzijde van het Platinum profiel is 

voorzien van vier langsgroeven die zorgen voor een optimale 

hechting tussen het profiel en de ondergrond.

Toepassingsgebieden 
Platinum is universeel toepasbaar, zowel bij renovatie als bij 

nieuwbouwprojecten. Platinum is bijzonder geschikt voor 

projecten waar de kozijnen voor het stukadoren gemonteerd 

worden.

Verwerking 
• Bepaal de breedte van het profiel aan de hand van de  

 breedte van de dagkant + de dikte van het uiteindelijke  

 stucwerk;

• Maak het Platinum profiel op maat met behulp van een  

 gereedschapsmes;

• Smeer de achterzijde van het Platinum profiel volledig in  

 met een Gyproc gips, bij voorkeur Gyproc Express en plak  

 deze tegen de dagkant. Zorg ervoor dat de afreineus aan de  

 kamerzijde zit;

• Nadat de gips aan de achterzijde van het Platinum profiel  

 is uitgehard, kan de ruimte verder worden gestukadoord.  

 Het plaatsen van hoekprofielen is niet nodig ter plaatse van  

 het Platinum profiel;

• Platinum kan afgewerkt worden met vrijwel alle decoratieve  

 materialen, bijvoorbeeld verf. Platinum wel eerst voorstrijken  

 met bijvoorbeeld Gyproc Diepgrond.

Artikel Dikte 
in mm

Breedte 
in mm

Lengte 
in mm

Gyproc 
Platinum

9

180

2200

2600

3000

270

2200

2600

3000

Gyproc Platinum
• Snel  

• Strak  

• Stootvast  

• Duurzaam  

• Stellen hoekprofiel is overbodig


