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EW-CS(02) / jungiamasis palangės profilis

Taikymas: jungiamasis palangės profilis su užslepiama nulašėjimo briauna, paslepiama po
dengiamuoju gipsu, stiklo pluošto tvirtinimo tinkleliu ir porolono juosta, užtikrinančia
sujungimą tarp gipso ir palangės galo, bei vandens nutekėjimą nuo kontaktinės izoliacijos
sistemos ETICS rėmų
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos
Privalumai:
 Neperskiriamai sujungia palangės profilį su tinko sluoksniu;
 Tinka sujungti horizontalioms termoizoliacinėms siūlėms su metalinėmis plokštėmis
ir plastikiniais statybiniais elementais;
 Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo;
 Apsaugo sistemą nuo oro poveikių;
 Po gipso nulašėjimo atbraila sudaro saugų vandens nutekėjimą nuo rėmų, pašalina
kapiliarų išsiplėtimą po izoliacine medžiaga;
 Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų ties sujungimais;
 Profilis iš priekio turi būti sujungiamas silikoniniu hermetiku.
Techniniai duomenys:
Produkto kodas
ALB-EW-CS(02)-20

TGN
4751023401249

Medžiaga
PVC

Ilgis
2.0 m

Pakuotė
20 vnt.

Sandėliavimas:
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas
sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai
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Montavimo patarimai:
 Uždėkite palangės galų galvutes;
 Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnios profilio plėtimosi juostos ir įdėkite
palangę į plyšį;
 Ant staktos apačios esanti izoliacinė medžiaga turi būti pakankamai nupjauta,
kad užtikrintų reikiamą plotą palangės su galvutėmis galuose montavimui;
 Pirmiausia pastumkite palangę link lango rėmo ir paspauskite, kad ji priliptų prie
profilio. Tuomet palangę priveržkite prie lango rėmo varžtais;
 Dabar profilį sutrumpinkite iki norimo ilgio, nuimkite apsauginę plėtimosi
juostos plėvelę ir priklijuokite profilį ant palangės galo galvutės taip, kad profilis
lygiai prisijungtų prie lango rėmo ir vertikaliai prikibtų prie lango apdailos
profilio;
 Priklijuokite nukirptą izoliacinę medžiagą staktos apačioje ir įspauskite profilio
tinklelį į iš anksto užteptus statybinius klijus;
 Nušluostykite klijus, persispaudusius per tinklelį ir išlyginkite metaline mentele.;
 Palaipsniui padenkite visą profilį su tinkleliu statybiniais klijais;
 Priekinės pusės sujungimą tarp profilio kampo ir galvutės užtepkite silikoniniu
agentu.
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