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ED C(02) / Stūra profils ar lāseni un atsegtu kanti 

 
Pielietojums: PVH stūra profils ar stikla šķiedras sietu un lāseni ar atsegtu kanti. Stūra profils ar 
lāseni novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, logu un durvju augšējā malā, kas var sabojāt 
siltināšanas sistēmas ETICS apdares kārtas. Uz profila lāseņa ir līmlente, kuru pēc dekoratīvās 
apdares kārtas uzklāšanas viegli atdala no tā. Profils pasargā no mehāniskiem bojājumiem 
siltināšanas sistēmās. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām. 

 
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai 
 
Priekšrocības:  
 Lieto uz ārējiem apmetumiem, lai novērstu ūdens ieplūšanu zem tā (piem., logiem vai durvju 

ailēm, utt.); 

 Profilam ir pašlīmējošā josla; 

 Stūra profilu ar lāseni izmanto vietās, kur pastāv iespēja sakrāties mitrumam – dažādu 
izvirzītu daļu stūros, pārkarēs, logu aiļu ārējos augšējos stūros; 

 Novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma, kas var sabojāt konstrukcijas augšējo pārsegumu; 

 Novērš ūdens uzkrāšanos konstrukciju stūros, novada ūdeni zemē;  
 Profils veido perfekti taisnu malu; 

 Profilu ar stikla šķiedras sietu, izmanto, lai vienkārši stiprinātu armēšanas sietu, kuru 
izmanto siltumizolācijas sistēmās; 

 Profila virsmu viegli var pārkrāsot ar fasādes krāsu. 

 
Tehniskie dati: 

Produkta kods EAN Izmērs Stikla šķiedras 
siets 

Materiāls Garums Iepakojums 

ALB-ED-C(02)-25 4751023401386 18 x 18 mm 100x100mm PVH 2,5 m 25 gab. 

 
Uzstādīšanas ieteikumi: 

 Pievienojiet profilu ar stikla šķiedras sietu siltumizolācijas materiālam, kas iepriekš ir noklāts 
armēšanas javu, atbilstoši nepieciešamajam garumam;  

 Piespiediet stikla šķiedras sietu siltumizolācijas materiālam; 

 Noslaukiet lieko līmi ar metāla rīvdēli, kas izspiedusies caur stikla šķiedras sietam; 

 Malai/ stūrim jābūt tīram no gružiem un putekļiem, bez apmetuma; 

 Krāsošanas laikā, malu var krāsot ar krāsu. 

 Profilu saīsināšanai izmantojiet tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres 
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Uzglabāšana: 

 Ieteicams uzglabāt horizontāli.  

 Profili jāuzglabā sausā vietā.  

 Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši. 


