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EW-US(02)-20 palangės profilis 

 
Taikymas: palangės profilis su stiklo pluošto sutvirtinimo tinkleliu ir porolono juosta užtikrina 
temperatūrinių siūlių sujungimą su šilumos izoliacijos medžiaga kontaktinėje izoliacijos 
sistemoje ETICS 
 
Privalumai: 

 Neperskiriamas palangės profilio temperatūrinių siūlių sujungimas su izoliacine 
medžiaga; 

 Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo; 

 Apsaugo sistemą nuo oro poveikių; 

 Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų atsiradimo sujungimo vietoje; 

 Nereikia papildomo sujungimų sandarinimo. 
 
 
Techniniai duomenys: 
 

Produkto kodas TGN Dydis Tinklelio dydis Medžiaga Ilgis Pakuotė 

ALB-EW-US(02)-20 4751023401232 6 mm 100 mm PVC 2.0 m 25 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 profilį ant lango rėmo statybinio plyšio apačios pagal lipnios 
plėtimosi juostos aukštį ir profilio plotį. Išpjaukite griovelį izoliacinėje medžiagoje ir 
užpildykite jį klijais; 

 Užtepkite klijų ant apatinio rėmo krašto, ant izoliacinės medžiagos vertikalaus 
paviršiaus; 

 Įspauskite palangės profilį į paruoštą griovelį ir išlyginkite pagal gulsčiuką; 

 Tuomet profilio tvirtinimo tinklelį įspauskite į klijus; 

 Nušluostykite per tinklelį išspaustus klijus ir išlyginkite metaline mentele; 

 Palaipsniui visą profilio tinklelį padenkite statybiniais klijais; 

 Langų ir durų atidarymo angoms kampuose reikia įtvirtinimo su stiklo pluošto 
tinkleliu, kurio minimalūs išmatavimai 20 x 30 cm; 

 Po to, kai klijai pakankamai sukietėja, nulupkite apsauginę plėvelę nuo palangės 
profilio plėtimosi juostos ir įkiškite palangę į statybinę angą; 

 Pirmiausia įstumkite ją į lango rėmą ir tuomet paspauskite, kad priklijuotumėte ją 
prie palangės profilio; 

 Galiausiai palangę varžtais prisukite prie lango rėmo. 

 
 


