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QL 3121: Zelfklevende Tochtstrip
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Oude tochtstrips zo vervangen
Last van tocht door verouderde tochtstrips of een kromgetrokken raam of deur ? Dat is niet alleen oncomfortabel. 
Het is ook onnodig duur en slecht voor het milieu.

Q-Lon is een weersbestendige dichting van PE-folie gevuld met PU-schuim die efficiënt alle kieren dicht. Oude 
aluminium tochtstrips laten zich snel vervangen door de Q-Lon 3121 zelfklevende tochtstrip van Schlegel.

Enkele voordelen:

n Enorm werkingsbereik waardoor ook kromme deuren goed afsluiten

n Groot herstelvermogen voor jarenlang plezier

n Eenvoudige en snelle montage: knippen en plakken in plaats van zagen en spijkeren

n Past in standaard 17 mm sponning

n Hecht geen vuil en verf aan

n Slijtvast

n Temperatuurongevoelig

n Hoge aanhechtingswaarde

n Optimale hechting na 24 uur

n Verkrijgbaar in wit en zwart

n Verkrijgbaar in zowel 7 m als 25 m verpakking
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Er is uitzonderlijke aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de inhoud van deze publicatie, maar Schlegel en zijn dochterondernemingen kunnen 
geenszins aansprakelijk gesteld worden voor fouten of voor informatie die als misleidend beschouwd wordt. Suggesties voor, of de beschrijving van, 
het eindgebruik of de toepassing van producten of werkwijzen worden uitsluitend ter informatie gegeven. Alle afmetingen zijn opgegeven in mm en 
zijn nominaal. Schlegel behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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