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EW CS(01) / Palodzes sāna pieslēguma profils 

 

Pielietojums: Palodzes sāna pieslēguma PVH profils ar stikla šķiedras sietu. Palodzes sāna pieslēguma 
profils nodrošina stabilu un drošu savienojumu starp metāla palodzi un siltumizolācijas materiālu. Profils 
novērš mehāniskus bojājumus un ūdens ieplūšanu siltināšanas sistēmās ETICS. Stikla 
šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām. 

 
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai 
 

Priekšrocības:  

 Unikāla ūdens novadīšanas sistēma, kas novērš ūdens ieplūšanu starp palodzi un siltināšanas 

sistēmu (ETICS).  

 Novērš pārrāvumus siltināšanas sistēmās ETICS, vietās, kur palodze saskaras ar logu aplodu 

 Unikālais profils paredzēts metāla lokšņu palodzēm  

 Tiek novērsta plaisāšana starp palodzi un apmetumu.  

 Nodrošina stabilu savienojumu starp palodzi un apmetumu 

 Palodzes savienojuma vieta ar apmetumu veido paliekošu paplašinājumu.  

 Profils perfekti savienojas ar loga aplodu siltināšanas sistēmā  

 Profils ir ķīmiski noturīgs pret apmetuma iedarbību 

 
Tehniskie dati:  

Produkta kods EAN 
Apmetuma 

biezums 
Stikla šķiedras 

siets 
Materiāls Garums Iepakojums 

ALB-EW-CS(01)-20 4751023401225 6 mm 100 mm PVH 2.0 m 25 gab. 

 

Ieteikumi: 

Stingra savienojuma iegūšanai, palodzes apakšējai daļai ir jābūt sausai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un 

taukvielām. Ieteicams lietot alumīnija vai tērauda palodzēm( maks. garums 2 metri un biezums līdz 2 

mm). Integrēto stikla šķiedras sietu klāj uz izlīdzinošā maisījuma. Vietā, kur beidzas palodze, iesakām 

uzklāt plānu kārtu ar MS polimēru hermētiķi. Profila saīsināšanai izmanto speciāli tam paredzētās profilu 

griešanas šķēres. Montāžas darbi jāveic temperatūras amplitūdā no +5 C līdz +30 C 
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Uzglabāšana:  

Ieteicams uzglabāt horizontāli. Profili jāuzglabā sausā vietā. Maksimālais, ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 

24 mēneši. 


