
 
 Testresultaten Gyproc 

Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc  

Voor een scheurvrij resultaat 

X1 – X2  

 

1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband. 

2) Men dient steeds een primer op de aluminium aan het brengen.  

 

Afwerking Xinnix system X1 – X2 

www.gyproc.be  Xinnix scharnierzijde  
Scharnieren uitgezaagd uit Gyproc, zodat 

Gyproc mooi tot tegen het aluminium frame 
komt 

Xinnix slotzijde  
Scharnieren uitgezaagd uit Gyproc, zodat 

Gyproc mooi tot tegen het aluminium frame 
komt 

Voorstrijkmiddel 

 

Met borsteltje op het geribbelde aluminium 
aanbrengen en laten drogen. 

(Enkel wanneer er een opening is tussen de 
gipsplaat en systeem.) 

Nvt 

JointFiller Vario 

 

Eerste laag Vario op aluminium en 
Gyprocplaat aanbrengen. 

Specie aanmaken volgens de richtlijnen op 
de verpakking. 

Eerste laag Vario op aluminium en 
Gyprocplaat aanbrengen. 

Specie aanmaken volgens de richtlijnen op 
de verpakking. 

P50 papierband 

 

P50 in Vario duwen, lucht eronder uit 
drukken met plamuurmes en de rest van 

het materiaal op de band strijken. 

Nvt 

JointFiller Vario 

 

Nvt 
Tweede laag Vario is niet nodig. 

Nvt 
Tweede laag Vario is niet nodig. 

ProMix Premium 

 

1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. 
 JointFiller Vario moet namelijk volledig droog zijn. 

 

http://www.gyproc.be/


 
 Testresultaten Gyproc 

Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc  

Voor een scheurvrij resultaat 

X40 – X45 

 

1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband. 

2) Men dient steeds een primer op de aluminium aan het brengen.  

 

Afwerking Xinnix systeem X40 - X45 

www.gyproc.be  Xinnix scharnierzijde  
Scharnieren niet uitgezaagd uit Gyproc, 

Gyproc plaat er tegen gezet 

Xinnix slotzijde  
Scharnieren niet uitgezaagd uit Gyproc, 

Gyproc plaat er tegen gezet 

Voorstrijkmiddel 

  

Met borsteltje op het geribbelde 
aluminium aanbrengen en laten drogen. 
(Enkel wanneer er een opening is tussen 

de gipsplaat en het deursysteem.) 

Met borsteltje op het geribbelde aluminium 
aanbrengen en laten drogen. 

(Enkel wanneer er een opening is tussen de 
gipsplaat en het deursysteem.) 

JointFiller Vario 

 

Eerste laag JointFiller Vario op aluminium 
en Gyprocplaat aanbrengen. 

Specie aanmaken volgens de richtlijnen op 
de verpakking. 

Opening opvullen met Vario. 
 

Eerste laag JointFiller Vario op aluminium 
en Gyprocplaat aanbrengen. 

Specie aanmaken volgens de richtlijnen op 
de verpakking. 

Opening opvullen met Vario. 
 

P50 papierband 

 

P50 in Vario duwen, lucht eronder uit 
drukken met plamuurmes en de rest van 

het materiaal op de band strijken. 
P50 is nodig om de opening te 

overbruggen tot tegen het aluminium. 

P50 in Vario duwen, lucht eronder uit 
drukken met plamuurmes en de rest van 

het materiaal op de band strijken. 
P50 is nodig om de opening te overbruggen 

tot tegen het aluminium. 

JointFiller Vario 

 

Na minimaal 4u droging: 2e laag Vario. 
Tweede laag Vario is nodig, wegens 
anders te grote krimp in de opening. 

Na minimaal 4u droging: 2e laag Vario. 
Tweede laag Vario is nodig, wegens anders 

te grote krimp in de opening. 

ProMix Premium 

 

1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. Vario moet namelijk 
volledig droog zijn. 

. 

 

http://www.gyproc.be/

