Техническа карта

Баумит Профил за прозорци
стандарт
Baumit FensteranschlussProfil
Standard
Продукт

Пластмасов профил за осъществяване на водоплътна при дъжд връзка на
Интегрираната топлоизолационна система към врати и прозорци.

Свойства

Самозалепващ се, бял, пластмасов профил с уплътнителна лента и ивица от
стъклотекстилна мрежа, при изпълнението се получава добре оформена фуга.
Изпитана е на водоплътност при силен кос дъжд.

Приложение

Дебелина на
плочите
≤ 100
mm
100 – 200
mm

Позиция и големина на прозорците
В зидария

В една плоскост със
зидарията
≤ 2 m2
2 – 10 m2

В топлоизолационния материал
≤ 2 m2
2 – 10 m2

≤ 2 m2

2 – 10 m2
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Технически
данни

Широчина на лепящата ивица:
Уплътнителна лента (PE):
Ширина на ивицата мрежа:
Дължина на профила:
Клас на горимост:
Поемане на деформации:
Плътност срещу кос дъжд:

Гаранция за
качество

Изпитване на водоплътност срещу кос дъжд (EMPA № 173557).

Основа

Основата трябва да бъде равна, почистена, суха, да не е замръзнала,
обезпрашена, обезмаслена, с необходимата водоплътност и годна за лепене.

Начин на
доставка

На бройка, с дължина 1,4 m’, 1 връзка = 25 броя = 35 m’, 1 палет = 1700 m’
На бройка, с дължина 2,4 m’, 1 връзка = 25 броя = 60 m’, 1 палет = 3000 m’

Обработка

Рамките на вратите и прозорците се почистват и се отстраняват остатъци,
възпрепятстващи сцеплението. Профилите се разкрояват и се режат с ножица.
Защитната лайсна се срязва също в точките на прекъсване. Страничните профили
се залепват преди напречните (ъглите се освобождават). За залепване на
профила, предпазната лента се отлепва от PE – уплътнителната лента. Профилът
се позиционира с леко притискане към рамката на вратата (прозореца),
ориентира се успоредно на рамката на дограмата и се притиска силно по цялата
дължина (силата на притискане е решаваща за по-късната якост на сцепление на
профила). Предпазната лента се отлепва от предпазната лайсна на профила.
Предпазното фолио се притиска здраво, с презастъпване от около 10 cm, върху
самозалепващата се ивица на предпазната лайсна. Предпазното фолио се опъва
по отношение на насрещните стени и нагоре, и се лепи върху съответните
самозалепващи се ивици. Надстърчащото фолио се изрязва с нож по дължина на
предпазната лайсна. То не трябва в никакъв случай да стърчи върху профила и
да бъде евентуално измазано в мазилката.

Актуално към 02/15

15 mm
13 x 3 mm
12,5 cm
140 cm, 240 cm
B1, съгласно DIN 4102
≤ 1 mm
600 Pa
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Техническа карта

Указания и
общи
положения

Преди закрепването на профилите следва да се направи проба, за да се провери,
дали основата е подходяща за залепването им. Предпазната лайсна не трябва да
се отстранява в никакъв случай преди завършването на всички мазачески и
бояджийски работи. Предпазното PVC-фолио върху вратите и прозорците трябва
да бъде с минимална дебелина от 0,06 mm.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически
познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са
основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те
не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.
Актуално към 02/15
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