Technický list
Technika pro obkladače

Profil ukončovací
čtyřhranný
(Abschlussschiene 4-eckig)





opticky vzhledný
praktický
robustní
dlouhodobá životnost

Popis výrobku

Technické údaje

Čtyřhranný ukončovací profil z velmi kvalitní nerez
oceli V2A, WN 1.4301. Také v barevném provedení.

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.
Délka

3m

Výška:

7; 9 a 11 mm

Provedení:

Použití

nerez ocel
matová kartáčovaná nerez ocel

K estetickému a bezpečnému ukončení keramickými
obklady obložených ploch, také ke kreativnímu použití
ve formě listely.

bílá
stříbrošedá
přírodní elox

Balení a skladování
Balení:
1 kus, baleno po 5 kusech

Zkoušeno podle
480 ks na paletě

Skladování:
V suchu a chladu, naplocho, po neomezenou dobu.
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DIN 1088 T2
DIN EN ISO 9445
WIN 1.4301
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Zpracování

Podklad:
Podklad musí být plošně vyrovnaný, suchý, pevný,
tvarově stabilní, zbavený zmrazků, prachu, nečistot,
separačních vrstev a volných částic.

Zpracování:
Výšku profilu zvolte v souladu s výškou hrany dlaždice.
Profil vkládejte do maltového lože lepicí malty lehkým
vtlačením děrované kotvící plochy do lože, plochu
lepidlem lehce přestěrkujte.
K ukončení v rozích použijte příslušné koncové prvky.

Pro perfektní systém
Profil ukončovací čtyřhranný – koncový prvek

Ochrana při práci
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.
Důležité
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.
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