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ALB-EB-08-25 / Cokola profils 0.8 mm

Pielietojums: Cokola profils piemērots siltumizolācijas materiāla stiprināšanai kā starta profils siltināšanas
sistēmās. Profilu montē horizontāli, ēkas cokola daļā. Aizsargā siltināšanas sistēmu no mehāniskiem
bojājumiem, profila lāsenis nodrošina mitruma novadīšanu no ārsienu siltināšanas sistēmas ETICS.
Pielietojams komplektā ar stūra lāseņiem: 3mm (ED B03K), 5mm (ED B05F) un 6mm (ED B06K).
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai
Materiāls: Alumīnijs
Priekšrocības:
 Uzstāda horizontālā stāvoklī mājas cokola daļā;
 Mala ar lāseni garantē, ka ūdens vertikāli notecēs no ETICS sistēmas;
 Aizsargā ETICS sistēmu no mehāniskiem bojājumiem;
 Lietusūdens aizvadīšana no sistēmas, novērš jebkādu ūdens iekļūšanu zem izolācijas materiāla un
izolācijas materiālā.
Uzstādīšanas ieteikumi:








Novietojiet cokola profilu pie sienas, izlīdziniet līmeni un atzīmējiet urbšanas vietas enkurošanai;
Neizmantojiet elektrisko urbi dobiem blokiem, lai novērstu ķieģeļu sadrupšanu vai plaisāšanu;
Ievietojiet enkuru cauri profilam, iepriekš izurbtajā caurumā, kurš ir pietiekoši dziļš un tīrs no netīrumiem;
Piestipriniet profilu atbilstoši izurbto caurumu vietām, un iesitiet ar āmuru dībeļnaglas;
Profila pievienošanas virsmai ir jābūt līdzenai;
Pamatnes līmeņa izlīdzināšanai izmantojiet distancerus;
Profils var tikt izmantots ar pamata profila aksesuāriem - distanceriem EB-DIST savienotājiem EB-CON.

RAŽOTS ES
Izplatītājs: SIA “Albau” – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, LatvijaReģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu .
www.xbau.eu.

ALBAU SIA

V 03
v1
Lapa 2
Lapas 2

Produkta tehniskā datu lapa
Tehniskie dati:
Produkta kods

EAN

Siltumizolācijas biezums

Garums

Biezums

Iepakojumā

ALB-EB-08/53-25

4751023401102

50 mm

2.5 m

0.8 mm

10 gab.

ALB-EB-08/73-25

4751023401119

70 mm

2.5 m

0.8 mm

10 gab.

ALB-EB-08/83-25

4751023401126

80 mm

2.5 m

0.8 mm

10 gab.

ALB-EB-08/103-25

4751023401133

100 mm

2.5 m

0.8 mm

10 gab.

EB-08-25 / Cokola profils 0.8mm

Tehniskie parametri
Materiāls

Nesakausēts alumīnijs

Izmēri (mm)

Profila garums

A= 53-103
B= 33
C= 14.5
t= 0.8
2.5m

Profila garuma atšķirības

± 5 mm

Siltumizolācijas biezums (mm) (A)

53, 73, 83, 103

±0,5

Profila biezums (mm)

0.8

±0,05
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