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Listwy Kombi z siatką, PVC

Trwałe i bezpieczne zabezpieczenie naroży w systemach dociepleń wymaga użycia specjalnych, mocnych listew
narożnych PVC z siatką.
Zalety stosowania listew narożnych PVC z siatką:
- wyjątkowa trwała ochrona krawędzi i naroży
- odporność

na odkształcenia punktowe (w przeciwieństwie do aluminium)
- odporność na problemy związane z korozją

17

Listwa kapinosowa uniwersalna

Poziome zakończenia systemu dociepleń powodują problemy z bezpiecznym i efektywnym odprowadzaniem wody
z powstałych krawędzi. W takich przypadkach należy stosować listwy kapinosowe już na etapie wykonywania prac
związanych z dociepleniem budynku.
Profil kapinosowy uniwersalny posiada specjalną siatkę służącą do trwałego połączenia z tynkiem.
Zalety stosowania listew kapinosowych:
- ochrona poziomych krawędzi tynków
-e
 fektywne odprowadzenie wody i skroplin z miejsc wyjątkowo zagrożonych ich powstawaniem

18

Listwa kapinosowa podtynkowa

Poziome zakończenia systemu dociepleń powodują problemy z bezpiecznym i efektywnym odprowadzaniem wody
z powstałych krawędzi. W takich przypadkach należy stosować listwy kapinosowe już na etapie wykonywania prac
związanych z dociepleniem budynku.
Przy tynkach kolorowych, gdzie biała plastikowa ochrona naroża może nie współgrać z estetyką elewacji,
należy używać listwy kapinosowej podtynkowej, która jest całkowicie zasłonięta tynkiem. Jej funkcja jest
identyczna jak listwy kapinosowej uniwersalnej.
Zalety stosowania listew kapinosowych:
- ochrona poziomych krawędzi tynków
-e
 fektywne odprowadzenie wody i skroplin z miejsc wyjątkowo zagrożonych ich powstawaniem
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Listwa Standard z siatką, Listwa Standard EKO z siatką
Listwa Uniwersal EKO z siatką, Listwa z gumką z siatką

Każdy z systemów dociepleń potrzebuje
trwałego, bezpiecznego i funkcjonalnego połączenia tynku z ramą okna, drzwi
i innych elementów budowlanych. Ten
problem rozwiązują listwy z siatką, które
są umieszczane pomiędzy tynkiem i ramą
okna albo drzwi.
Listwy z grubą samoprzylepną taśmą
dylatacyjną z PE wyprodukowane są
z PVC odpornego na promieniowanie UV.
Listwy posiadają specjalny element
z klejem służący do zabezpieczania
folią okien i drzwi. Zabezpieczenie
to umożliwia bezpieczne prowadzenie
prac budowlanych bez obawy zniszczenia lub zabrudzenia stolarki okiennej
i drzwiowej.
Zalecenia do montażu:
Powierzchnia do której będzie przyklejana listwa musi być czysta i sucha. Przed
przystąpieniem do prac należy wykonać
próbę klejenia. Podkład jest przygotowany
dobrze wtedy, gdy przy próbie oderwania
listwy, samoprzylepna taśma dylatacyjna
z PE częściowo pozostaje na ramie.
Montaż:
Z taśmy samoprzylepnej PE zdejmujemy warstwę ochronną, następnie listwę przyklejamy i mocno dociskamy do podkładu. Z elementu zabezpieczającego zdejmujemy warstwę ochronną, przyklejamy folię
zabezpieczając tym samym okna i drzwi przed zabrudzeniem w trakcie prac związanych z położeniem tynku.
Po zakończeniu tynkowania odłamujemy element zabezpieczający z przyklejona folią. W ten sposób uzyskujemy
czyste, estetyczne i trwałe zakończenie prac dociepleniowych.
Zalety stosowania listew przyokiennych z siatką:
-b
 rak uszkodzeń stolarki budowlanej poprzez prace związane z tynkowaniem
-b
 rak dodatkowych prac związanych z oczyszczaniem stolarki budowlanej z pozostałości chemii i tynku
-b
 rak powstawania „mostków cieplnych”
- z większenie oszczędności energii potrzebnej do ogrzania budynku

- trwałe i estetyczne połączenie tynku ze stolarką budowlaną
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Profil dylatacyjny narożny
Profil dylatacyjny narożny EKO

Profil dylatacyjny składa się z dwóch listew PVC połączonych przy pomocy szerokiego pasa specjalnej wzmocnionej
tkaniny z miękkiego PVC (w wersji EKO w kolorze szarym). Z obydwu stron posiada specjalne pasy z siatki służące
do prostego i trwałego montażu.
Po zamontowaniu profil dylatacyjny tworzy estetyczne i bezpieczne wykończenie systemu dociepleń.
Zalety stosowania profili dylatacyjnych:
- czyste i estetyczne zakończenie tynku
-o
 chrona naroży wewnętrznych przed powstawaniem pęknięć
- możliwość tworzenia bardzo dużych szczelin dylatacyjnych
- s zczególnie polecany do renowacji i wykonywania nowych dociepleń na dużych powierzchniach ścian np. bloki
mieszkalne, itp.
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Profil dylatacyjny uniwersalny
Profil dylatacyjny uniwersalny EKO

Profil dylatacyjny składa się z dwóch listew PVC połączonych przy pomocy szerokiego pasa specjalnej wzmocnionej
tkaniny z miękkiego PVC (w wersji EKO w kolorze szarym). Z obydwu stron posiada specjalne pasy z siatki służące
do prostego i trwałego montażu. Po zamontowaniu profil dylatacyjny tworzy estetyczne i bezpieczne wykończenie
systemu dociepleń.
Zalety stosowania profili dylatacyjnych:
- czyste i estetyczne zakończenie tynku
-e
 fektywne zabezpieczenie dowolnej powierzchni ściany przed powstawaniem pęknięć
- możliwość tworzenia bardzo dużych szczelin dylatacyjnych
- s zczególnie polecany do renowacji i wykonywania nowych dociepleń na dużych powierzchniach ścian np. bloki
mieszkalne, itp.
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Profil dylatacyjny pod tynk 3mm
Profil dylatacyjny pod tynk 6mm

Ten profil używany jest do małych domów jednorodzinnych, tam gdzie jednolite powierzchnie ścian nie są duże,
istnieje jednak potrzeba wykonania dylatacji w celu ochrony tynku przed powstawaniem pęknięć. Profil
przygotowany jest do tynków o grubości 3 i 6mm.
Profil składa się z dwóch listew z „twardego” PVC łączonego przy pomocy najnowszych technologii dodatkowym
podwójnym paskiem „miękkiego” PVC. Po obydwu stronach profili przyklejona jest siatka służąca do wykonania
jednolitego połączenia profilu z dociepleniem.
Zalecenia do montażu:
Na profil, od jego spodniej strony, należy nanieść klej, a następnie zatopić siatkę w kleju naniesionym na ścianę.
Zalety stosowania profili dylatacyjnych pod tynk:
- czyste i estetyczne zakończenie tynku
-o
 chrona naroży wewnętrznych przed powstawaniem pęknięć
-o
 chrona mniejszych powierzchni ścian przed powstawaniem pęknięć
-e
 stetyczne i prawie niewidoczne miejsca wykonania dylatacji
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Profil podparapetowy EKO

Systemy dociepleń wymagają trwałego i bezpiecznego połączenia parapetu z tynkiem.
Zalety stosowania profili podparapetowych:
- trwała ochrona tynku
- z agwarantowanie trwałego i estetycznego połączenia tynku i parapetu
- zagwarantowanie prawidłowego montażu parapetu
- z apewnienie odpowiedniej izolacji, dylatacji pomiędzy tynkiem i parapetem
- z abezpieczenie przed powstawaniem niepotrzebnych poduszek powietrznych i gromadzenia się wody pod
powierzchnią parapetu
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Listwa Standard bez siatki
Listwa z gumką bez siatki

Listwy z grubą samoprzylepną taśmą
dylatacyjną z PE wyprodukowane są
z PVC odpornego na promieniowanie
UV. Listwy posiadają specjalny element z klejem służący do zabezpieczania folią okien i drzwi. Zabezpieczenie
to umożliwia bezpieczne prowadzenie
prac budowlanych bez obawy zniszczenia lub zabrudzenia stolarki okiennej
i drzwiowej.
Zalecenia do montażu:
Powierzchnia do której będzie przyklejana listwa musi być czysta i sucha.
Przed przystąpieniem do prac należy
wykonać próbę klejenia. Podkład jest
przygotowany dobrze wtedy, gdy przy
próbie oderwania listwy, samoprzylepna taśma dylatacyjna z PE częściowo
pozostaje na ramie.
Montaż:
Z taśmy samoprzylepnej PE zdejmujemy warstwę ochronną, następnie
listwę przykleJamy i mocno dociskamy do podkładu. Z elementu
zabezpieczającego zdejmujemy warstwę ochronną, przyklejamy folię
zabezpieczając tym samym okna
i drzwi przed zabrudzeniem w trakcie
prac związanych z położeniem tynku.
Po zakończeniu tynkowania odłamujemy
element
zabezpieczający
z przyklejona folią. W ten sposób
uzyskujemy czyste, estetyczne i trwałe
zakończenie prac dociepleniowych.
Zalety stosowania listew przyokiennych:
-b
 rak uszkodzeń stolarki budowlanej poprzez prace związane z tynkowaniem
-b
 rak dodatkowych prac związanych z oczyszczaniem stolarki budowlanej z pozostałości chemii i tynku
-b
 rak powstawania „mostków cieplnych”
- z większenie oszczędności energii potrzebnej do ogrzania budynku

- trwałe i estetyczne połączenie tynku ze stolarką budowlaną
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