Garnituri de etanşare cauciucate pentru uşi şi ferestre
Profil P pentru etanşarea uşilor / ferestrelor - GEP
Profil D pentru etanşarea uşilor / ferestrelor - GED

Descriere şi funcţionalitate:
C
Csunt eficiente pentru etanşarea uşilor şi ferestrelor împotriva
curenţilor de aer rece sau cald, împotriva umezelii, prafului,
mirosului, zgomotelor, etc;
C
Csunt rezistente la intemperii, condiţii diverse de mediu şi variaţii de
temperatură;
Cprin etanşarea uşilor şi ferestrelor cu ajutorul acestei benzi se
poate economisi până la 35% din energia consumată pentru
încălzirea încăperii (în funcţie de starea clădirii, condiţiile vremii şi
costul energiei);
Cau o rezistenţă bună la raze UV, umiditate, ozon, dar şi la variaţii de
temperatură ( - 55oC şi + 100oC);
Cse aplică pe suprafeţe curate, fără praf şi grăsimi;
C
Csunt disponibile la role de 6 m lungime;
Csunt flexibile şi rezistente; au durata de viaţă de min. 5 ani.

Etape de montaj:
1.Curaţaţi bine suprafaţa şi aşteptaţi să se usuce.
2.Desprindeţi progresiv banda de hârtie de pe spatele graniturii şi presaţi
ferm pe poziţia dorită.
3. Tăiaţi la colţurile uşilor sau ferestrelor pentru o îmbinare perfectă.

Important
C După izolare: aerisirile scurte şi dese optimizează calitate aerului din
locuinţa Dvs !
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Descriere produs

Ambalare
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Profil P - Garnitură de etanşare
cauciucată pentru uşi şi ferestre spaţii medii (2-5 mm)

10

20

Profil D - Garnitură de etanşare
cauciucată pentru uşi şi ferestre - spaţii
medii (2-5,5 mm)
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Notă tehnică:

buc./cutie

Notă tehnică:

2

2

1. Bandă adezivă pentru o bună fixare;
2. Garnitură cauciucată pentru etanşare.
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*Cotele sunt exprimate în milimetri.
Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro

ACCESORII

Cod produs
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