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EW /lango atskleidimo profilis su tinklu 6 ir 9 mm

Taikymas: 6 mm, 9mm, ir langų atskleidimo profiliai su stiklo pluošto tinkleliu naudojami
sukurti padidintą plyšį tarp lango (durų) rėmo ir gipso/tinko kontaktinėje izoliacijos sistemoje
– ETICS
Laikytis ETICS izoliacijos sistemos
Privalumai:
 Sukuria terminių siūlių sujungimą tarp kontaktinės izoliacijos sistemos ir lango ar
durų rėmo.
 Apsaugo baigiamojo lango ar durų rėmo sluoksnį nuo lupimosi.
 Apsaugo langų ar durų rėmus ir plokštes nuo mechaninių pažeidimų ir išsitepimo,
tepant statybinius klijus ar apdirbant.
 Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų
 Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo.
 Nereikia jokio papildomo sujungimų sandarinimo
 Tinka siaurintiems langams ar durų rėmams.
 Profilio dalis yra nepaslėpta, matoma jo priekinė pusė.
 Sukuria estetiškai tobulą užbaigimą.
Techniniai duomenys:
Produkto kodas
ALB-EW-06-24

TGN
4751023400082

Medžiaga
PVC

Matmenys
6 mm

Ilgis
2.4 m

Pakuotė
20 vnt.

ALB-EW-09-24

4751023400075

PVC

9 mm

2.4 m

30 vnt.
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Montavimo patarimai:
 Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo rėmo ir nuvalykite jį nuo klijų ar riebalų
likučių.
 Naudodami specialias žirkles profiliams kirpti, sutrumpinkite profilį iki reikiamo
ilgio, pašalinkite dengiamąją plėvelę ir porolono plėtimosi juostą, ir priklijuokite
ant rėmo prie izoliacinės medžiagos.
 Visada priklijuokite langų apdailos 6mm, 9 mm profilius ir lango ar durų rėmo
VIRŠŲ po to, kai staktą padengsite izoliacine medžiaga.
 Tuomet užtepkite statybinių klijų ant prikibusios izoliacinės medžiagos ir į ją
įspauskite profilio tvirtinimo tinklelį.
 Nušluostykite klijus, kurie išsispaudė pro tinklelį ir išlyginkite metaline mentele.
 Dvigubu sluoksniu padenkite visą profilio tinklelį su statybiniais klijais.
 Vidiniai staktų kampai turi būti įtvirtinti įtaisant tvirtinimo tinklo
juostą pagal staktos plotį.
 Naudinga iš anksto suformuoti reikiamą tinklelio kampą.
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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