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 EW 3D M-W 08 / 3D LANGO ATSKLEIDIMO PROFILIS SU TINKLELIU 
 
Taikymas: 3D lango atskleidimo profilis su 
stiklo pluošto tinkleliu, skirtas lango ar duru 
rėmams, kad būtų galima atlikti trijų krypčių 
lankstu sujungimą su tinku šilumos izoliacijos 
sistemoje - ETICS 
 
Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo 
prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo 
yra sumontuota izoliacinė medžiaga 
 
Privalumai: 

• Sudaro 3 krypčių judančią lanksčią 
jungtį tarp šilumos izoliacijos sistemos 
ir lango ar durų rėmo. 

• Tinka langų ir durų konstrukcijoms su aukščiausiais judesių kompensavimo reikalavimais. 

• Apsaugo langų, durų rėmus ir stiklą nuo mechaninių pažeidimų ar dėmių skiedinio ar gipso 
dengimo metu. 

• Užkerta kelią mikro įtrūkimams, kompensuoja statybinių konstrukcijų judesius. 

• Pašalina papildomą siūlių užpildymo poreikį. 

• Vizualiai - estetiškai puikus sprendimas. 

• Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo yra 
sumontuota izoliacinė medžiaga. 

 
Techniniai duomenys: 
 

Produkto 
kodas 

TGN Medžiaga Judėjimo 
slopinimo 
galimybės 

PE 
putplasčio 

juostos 
matmenys 

Gipso 
sistemos 

storis 

Tinklo 
plotis 

Ilgis Pakuotė 

ALB-EW-3D-
M-W-08-2.4 

4751023404387 PVC 3D  6 x 1 mm 8 mm 100 mm 2.4 m 25  

  
 
Medžiaga: 
 

• PVC (kietas ir minkštinamas) - atsparus UV spinduliams ir šarmams 

• Stiklo pluošto tinklelis atitinka ETAG 004 reikalavimus 

• Dvipusė lipni PE putplasčio juosta su uždarais elementais 

• Montavimo patarimai: 
 
Naudojimo instrukcija:  

Profilį galima klijuoti ant lango ar durų rėmo prieš ar po to, kai ant durų ar langų rėmo yra 
sumontuota izoliacinė medžiaga. 
Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo lango rėmo ir pašalinkite nešvarumus ar riebalus. 
Supjaustykite reikiamą profilio ilgį specialiai tam skirtais įrankiais, nuimkite popierinę juostelę nuo 
montavimo sandarinimo juostos ir pritvirtinkite profilį prie rėmo. Atminkite, kad klijai visišką 
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sukibimą pasiekia tik po 24 valandų. Prijunkite profilių galus 45° kampu lango kampuose. Nuimkite 
apsauginę juostą, dengiančia klijus ir uždenkite apsaugine plėvele. Plėvelė apsaugo langą ar duris 
nuo apgadinimo viso tinkavimo metu. Tada ant izoliacinio sluoksnio užtepkite grunto skiedinį ir 
įspauskite į jį granulės tinklelį. Tinko perteklių nuimkite ir išlyginkite mentele skiedinio išorėje. 
Baigę dažyti sluoksnį ir atlikę visus fasado darbus, nuimkite juostelę ir nuimkite ją kartu su 
apsaugine plėvele. 

Naudojimo sąlygos: 

Draudžiama montuoti profilį, jei oro ir montavimo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5°C ir 
aukštesnė nei +30°C. Surinkimo metu profilis neturi būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar 
nepalankių oro sąlygų, kol tinkas neišdžiūvo. 

Pakavimas, laikymas ir transportavimas: 

25 profilio pakuotė - kartoninė dėžutė. Laikykite ir gabenkite horizontaliai, sausoje vietoje, po 
stogu, +5°C ~ +30°C temperatūroje. 

 


