
Характеристика продукту: Поверхня та зачиняюча панель: ПВХ VEKA товщиною 1 мм з двох сторін
і лист фанери товщиною 12 або 24 мм,
IW67

Теплоізоляція: пінополістирол 30 кг / м³, посилений
спінений жорсткий полістирол

Клей: IW67 водостійкий D3 (EN204-D3)

Цокольний изоляційний профіль blaugelb
товщиною 64 мм:

 1 мм / 24 мм / 26 мм / 12 мм / 1 мм

Цокольний изоляційний профіль blaugelb
товщиною 68 мм:

 1 мм / 24 мм / 30 мм / 12 мм / 1 мм

Цокольний изоляційний профіль blaugelb
товщиною 74 мм:

 1 мм / 24 мм / 36 мм / 12 мм / 1 мм

Теплопровідність (значення U)
при розмірі 64 мм:

 0,802 W/m*K

Теплопровідність (значення U)
при розмірі 68 мм:

0,731 W/m*K

Теплопровідність (значення U)
при розмірі 74 мм:

0,645 W/m*K

Опір висмикування гвинтів
SPT 4,3 x 40,28 мм (глибина загвинчування)
по вертикалі:

 2 150 Н

Опір висмикування гвинтів
FBFK 7,5 x 62,40 мм (глибина загвинчування)
по горизонталі:

 
3 526 Н

Межа міцності при стисненні: 5 000 кг / м

 

blaugelb

Цокольний ізоляційний профіль blaugelb з ПВХ / пінополістиролу
Максимально можлива тепло- і гідроізоляція вхідних і балконних дверей

Цокольний ізоляційний профіль blaugelb з ПВХ / пінополістиролу призначений для 

найкращої тепло- і гідроізоляції зовнішніх і балконних дверей з дерева, 

дерево-алюмінію, алюмінію і пластика. Профіль складається з сердечника у вигляді 

спіненого жорсткого полістиролу і двох шарів тополевої фанери з зовнішнім 

покриттям з ПВХ. Тополева фанера з якістю клейових з'єднань IW67 склеєна клеєм 

якості D3 (EN 204-D3).

Профіль слід монтувати таким чином, щоб забезпечити відповідність вимогам класу 

придатності 0 або 1 відповідно до DIN 68800-1: 2011 або класу використання 1 згідно 

DIN EN 1995-1-1: 2010 протягом всього терміну експлуатації.

Інноваційне з'єднання «ластівчин хвіст» забезпечує геометричне замикання і 

можливість формування відрізків будь-якої довжини, а також дозволяє повністю 

виключити утворення відходів.

Розріз цокольного ізоляційного профілю blaugelb з ПВХ / пінополістиролу:

Переваги ізоляції порогів з даним профілем:

•

•

•

 ефективна і економічна ізоляція

зниження тепловтрат в області порога і підвищення, таким чином, рівня 

комфорту житла

запобігання утворенню цвілі та викликаних вологою ушкоджень

Належним чином виконана ізоляція відповідно до DIN 18195-4 та на підставі 

вимог DIN 68800-2 (рис. A.11-14) забезпечує достатній захист від вологи, в першу 

чергу, при:

проникненні вологи знизу (плити підлоги)

проникненні вологи з навколишнього середовища (зливовий дощ)

проникненні вологи з приміщення (випадання конденсату, непроникність для 

дифузії пари)

проникнення вологи зі стін

Довговічна герметизація профілю з верхньої та нижньої сторони при належній 

ізоляції з боку приміщення і зовнішнього середовища забезпечується в разі 

виконання вимог DIN 18195-4.

•

•

•

•

Переваги пазогребневого з'єднання:

•

•

•

 швидкий і простий монтаж, що не вимагає використання свердлильного 

шаблону

в кожній точці кріплення досить одного гвинта

елементи легко ковзають по голівках гвинтів, не стикаючись з основою

Переваги з'єднання «ластівчин хвіст»:

•

•
•

•

•

 можливість нескінченного подовження, з'єднання по вертикалі

відсутність металевих з'єднувальних деталей

можливість підготовки як на будівельному майданчику, так і в цеху

швидкий і простий монтаж

відсутність відходів

Посилена міцність. Максимальна тепло- і гідроізоляція
вхідних і балконних дверей. Завдяки з’єднанню типу
«ластівчин хвіст» профіль можна подовжувати до
будь-якого розміру, а відходи при роботі відсутні.
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Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому місці.

Рекомендація з техніки безпеки:

Згідно з наявними приписами і директивам продукт не є небезпечною речовиною.

Представлені в цьому документі данні, наскільки нам відомо, повністю 

відповідають наявній у нас інформації та технічним даним. Наші вказівки по 

переробці носять загальний рекомендаційний характер, і тому дії в конкретних 

випадках можуть відрізнятися від даних вказівок з урахуванням різних 

можливостей застосування продуктів. Дані вказівки не звільняють від 

необхідності виконувати власні проби. Ми залишаємо за собою право в 

будь-який час вносити технічні зміни та вдосконалення.
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Цокольний ізоляційний профіль blaugelb з ПВХ / пінополістиролу
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