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Profil cu plasă pentru canturi cu margine
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Fișa tehnică (TM)  12.07.2022

Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Profilul final pentru formarea marginilor pentru picurare cu plasă din fibră de sticlă (portocalie).
Pentru grosime nominală tencuială 3 şi 5 mm.
Profilul cu margini de picurare formează un finisaj final exact și stabil, cu margine de picurare 
pentru cutii de obloane izolate, părțile inferioare ale balcoanelor, protecţia ferestrelor, profile finale 
fără plintă pentru soclu etc.

Proprietăţi: • Picurător eficient în caz de ploaie puternică
• Aplicare rapidă, eficientă
• Adecvat pentru asanarea fisurilor

Punere în operă:

  

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 2000148145
NAV-Art. Nr.: 111712
Tip ambalaj

Unități per palet 10 Buc./UM (AT)
10 Buc./UM (IT)

10 Buc./UM (CH)
10 Buc./UM (BA)
40 Buc./UM (BG)
10 Buc./UM (HR)
10 Buc./UM (RS)
10 Buc./UM (SI)
10 Buc./UM (SQ)

Cantitate per unitate 25 m.l/UM
Lungime 250 cm
Lățime plasă 10 x 15 cm
Temperatura suportului > 5 °C

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Punere în operă: Tăiați profilul la dimensiunea dorită folosind o foarfecă adecvată.
În zona canturilor, se aplică tencuiala suport / de armare și se apăsă profilul, aliniat vertical și se 
înglobează plasa profilului.
Toate îmbinările trebuie să fie suprapuse cu aproximativ 10 cm (acoperirea totală a plasei).

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Informații punere în 
operă:

Suprafață de armare cu plasă se face până la profilul de colț și nu trebuie să treacă peste cant.

Depozitare: Se depozitează în spații uscate, fără umiditate, ferit de raze UV (lumină, raze solare directe).
Minim 12 luni.
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Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea 
acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.


