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Urèen pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkónù a teras.
Zajišuje odvod vody mimo èelo balkónù a teras.
Aplikuje se pøi tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, pøedevším do
tenkovrstvých lepících hydroizolaèních hmot nebo speciální hydroizolaèní fólie
Vyroben z hliníkového plechu barveného v rùzných odstínech
Barvy bílá, hnìdá, šedá, béžová, zelená a pro nadstandardní požadavky v provedení mìï
a nerez.
Zespodu lakován, na pohledové èásti je opatøen ochrannou krycí fólií
Kompenzaèní otvory v horní èásti profilu jsou urèeny pro prostup lepícího tmele k pevnému
pøipojení dlažby k podkladu.
Dokonalé a jednoduché upevnìní, profil si vytváøí dilataèní prostor v lepícím tmelu
Spojení jednotlivých dílù se provádí krytkami spoje, které je možno lepit tìsnícím tmelem
Délka 2000 mm
Pro ukoncení balkonového profilu na lodžiích, balkónech a terasách dodáváme
koncovku/záslepku, která se nasouvá na konec profilu a pøilepí se pomocí tìsnícího a
lepícího tmelu. Prodává se v setu (pravý a levý díl)
Rohy jsou øešeny speciálními kusy (pravé a levé) o rozmìrech:
- 1500 mm x 500 mm v úhlech 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 135°

Koncovka/záslepka
ukonèení balkonového profilu

MS Polymer tmel CASCO S20
doporuèujeme pro
tmelení ve styku
balk.profil - dlažba a sokl - dlažba
10 mm

Systémové øešení a nutný doplnìk technologií svìtových výrobcù stavební chemie !

koncovka/záslepka

koncovka/záslepka

APLIKACE BALKÓNOVÉHO PROFILU PROFILA.
Balkónový profil PROFILA vkládáme do hydoizolaèních stìrek a k hydroizolaèním fóliím, pøièemž
vždy je nutno celou kotvící èást balkónového profilu zatìsnit pomocí tìsnících pásek minimální šíøe
120 mm.
Vždy pøed samotnou aplikací je nutno odstranit krycí fólii z kotvící èásti profilu. Rohy 90° a 135°
jsou opatøeny krycími segmenty rohu , které se vždy ohýbají do spodní ,druhé ,èásti profilu.
Napojení jednotlivých profilù se provádí krytkou spoje pøièemž ze spodní strany se podlepí trvale
pružným tmelem. Profily ukonèujeme pomocí záslepek/koncovek.
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L - levý díl
(90° / 1500 x 500 mm)
(90° / 500 x 500 mm)

S
P - pravý díl
(90° / 1500 x 500 mm)
(90° / 500 x 500 mm)

R - hlavní díl
(2000 mm)

S - spojovací díl

S - spojovací díl
P - pravý díl
(135° / 500 x 500 mm)

L - levý díl
(135° / 500 x 500 mm)
BARVY pro profil i záslepku* (odstíny RAL, mìï, nerez):

Bílá
Šedá
Béžová
RAL 9010 RAL 7001 RAL 1014

Zelená
Hnìdá
RAL 8017 RAL 6005

váš prodejce:

Mìd
(bez fólie)

Nerez

* všechny profily jsou dodávány
s krycí fólií, barevný odstín na
letáku nemusí pøesnì
odpovídat originální barvì
(vzhledem k technologii tisku)
chránìno užitným vzorem
v ÈR a SK

