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Baumit KantenSchutz mit 
Gewebe - Aluminium
Profil de colț cu plasă - Aluminiu

	� Profil din Aluminiu
	� Pentru muchii exacte la sisteme ETICS
	� Plasa integrata din fibra de sticla

Produs Profil cornier din aluminiu cu plasă din fibre de sticlă roşie lipită.

Compoziție Profil aluminiu si plasa din fibra de sticla

Proprietați 	� Armare rapidă și precisă a muchiilor;
	� Nu necesită armare suplimentară peste colț;
	� Armare într-o singură etapa la colțurile și șpaleții deschiderilor;
	� Plasa de armare a profilului de colț este de calitate superioară; 

Domeniu de aplicare Profil cornier din material aluminiu cu plasă din fibre de sticlă.

Date Tehnice Lungime profil: 2.5 m 
Grosime profil: 0.4 mm
Dimensiunea ochiului: 10 x 15 cm 

Formă de livrare bucata 2,5 ml, 1 legatura = 50 bucati = 125 ml

Depozitare Loc uscat, ferit de umezeală.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Sistemul termoizolant se aplică corespunzător cu procedurile şi Ghidul de punere în operă sisteme termoizolante Baumit pentru 
faţade.

Pregatire suport Suportul trebuie sa corespundă normelor si legislației in vigoare.

Aplicare Adezivul pentru şpaclu se aplică pe ambele părţi ale muchiei pe plăcile termoizolante. Benzile de plasă se înglobează în adezivul 
pentru şpaclu proaspăt şi se aliniază exact. Apoi se aplică stratul general pentru armarea suprafeţelor.

În cazul armării șpaleților, plasa de armare va fi tăiată la dimensiunea șpaletului.

Plasa de armare a fațadei se suprapune 10 cm peste plasa de armare a profilelor de colț.

Plasa de armare a fațadei nu se trece peste profilul de colț. 

Recomandări Profilul de colț se montează prin înglobare în masa de șpaclu pe toată lungimea colțului. Nu se montează prin lipire în puncte.
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Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


