
1/2

Weber Beamix 
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber

Productinformatieblad
13-2-2021

Weber Beamix Profielsteller  

• Snel en gemakkelijk profielen stellen
• Veilig werken
• Kostenbesparend

 
Weber Beamix Profielsteller is een innovatief systeem voor het stellen van metselprofielen. Het systeem bestaat uit op elkaar 
afgestemde componenten. Deze componenten zijn vervaardigd uit stevig kunststof. 

Toepassing 

• Speciaal ontwikkelt voor het snel en veilig stellen van metselprofielen.
• Voor al het metselwerk en doorstrijkwerk.
• Geschikt voor het stellen van hoekprofielen, tussenprofielen en gekoppelde profielen. 

Leveringsvorm 

• Complete sets: 4 x binnenzak à 1 complete set in omdoos 
• Metselpluggen: 4 x binnenzak à 30st in omdoos 
• Funderingsplaten: 4 x binnenzak à 10st in omdoos 
• Bulkset: 20 x 1 complete set in doos 

Product eigenschappen 

• Stellen en optoppen van metselprofielen
• Goed toepasbaar bij gevels zonder veel terugliggend metselwerk      

Kleur               

Verbruik 

Met één set kan één profiel gesteld worden en drie keer worden opgetopt.    

Gebruiksaanwijzing

1. Plaatsen van de profielvoetsteun en de funderingsplaat
Schroef de profielvoetsteun aan de onderzijde van het profiel. Schroef de funderingsplaat op de fundering en fixeer deze.
2. Bevestigen van de muursteun
Breng de muursteun ‘vlaggetje‘ aan op de binnenmuur, minimaal 70 mm onder de bovenzijde van het profiel. Bevestig hierop 
een houten bevestigingsplaat (18mm). Hierop wordt later de flexibele stelplaat vastgeschroefd, zodat het profiel in het lood kan 
worden gesteld.
3. Monteren van de profielsteun
Aan de bovenzijde van het profiel wordt de profielsteun geschroefd. Zet de profielsteun iets hoger dan de muurplaat, zodat 
na montage de stelplaat onder spanning staat. Onder de profielsteun wordt de stelplaat gefixeerd door de vergrendeling een 
kwartslag te draaien.
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4. Inmetselen van de muurplug
De muurplug wordt tijdens het metselen ingemetseld in de lintvoeg. De middenmarkering op de plugstift gelijk houden met de 
hoek van het profiel. Vervolgens kan voor het optoppen de ‘optopper‘ hierin bevestigd worden.
5. Herhaal de stappen voor alle profielen voor de grondslag en het optoppen

Voordelen voor de metselaar
Doordat de stelplaat maatvast blijft, kan men het profiel makkelijk wegnemen door het profiel uit de piramide te tillen. 
Hierdoor is doorstrijken of uitkrabben achter de profielen eenvoudig. Hierna kan het profiel makkelijk en snel maatvast worden 
teruggeplaatst worden.

    

        
    
              

Houdbaarheid 

Weber Beamix Profielsteller is onbeperkt houdbaar.     

Tips 

Gebruik voor het doorstrijken van metselwerk de Weber Beamix 341 UR+, 342 UR+, 343 UR+ of 346 UR+, afhankelijk situatie en 
type baksteen.

Weber Beamix Profielsteller  
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