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PROIZVOD:

K / CP profil je ekstrudiran samolepilni profil iz 

EPDM sintetičnega kavčuka.

UPORABA: 

Lesena okna:

Leseni zimski vrtovi: zagotavlja nepropustnost vode in

zraka med krilom in izolacijskim

steklom kot tudi med izolacijskim

steklom in steklitveno letvico

K ali CP profil
PREDNOSTI:

+ Uspešno testiran pri nekaterih evropskih inštitutih.

   Za Nemčijo pri IFT v Rosenheim-u.

+ Hitra, enostavna in čista montaža stekla.

+ Visoka odpornost na staranje.

+ Več kot 30 letne izkušnje v nordijski klimi (Skandinavija)

+ Dobra obstojnost na topila

+ Uporabimo ga lahko v tovarni ali na gradbišču.

+ Zastekljene elemente lahko takoj transportiramo.

+ Ne vsebuje snovi, ki bi lahko povzročile bolezni pri delu.

DIMENZIJE:

TIP Debelina Širina Metrov v Rol v Metrov

( mm ) ( mm ) kolutu kartonu v kartonu

CP 2 8 200 6 1.200

CP 3 8 200 6 1.200

CP 4 8 125 6 750

CP 4 10 100 6 600

CP 5 10 100 6 600

CP 8 15 50 6 300

UPORABA:

Minimalna temperatura lepljenja 0 °C

Nanos: ročni nanos direktno z koluta, navodila za 

montažo priložena.

Utor in steklitvene letvice: površina mora biti čista,suha,

neprašna in nemastna. Ne lepijo na silikonsko podlago.

    SKLADIŠČENJE:

    Do 9 mesecev od datuma proizvodnje pri TEHNIČNI PODATKI:

    normalnem skladiščenju. Specifična teža: 0,30-0,40 g/cm3

0,33 g/cm

    LASTNOSTI:

    Osnovna surovina: EPDM kavčuk - 25 % = 2,5 - 3,5 N/cm2

    Barve: črna,rjava,bela - 40 % = min. 3,5 N/cm2

( Vse dimenzije niso dobavljive 40-50

v beli in rjavi barvi ) Temperaturna obstojnost: -50°C do 90°C

    Oprijemljivost: Odlična na suhi podlagi Zdravstveni riziko: Ne

Vpijanje vode: Nepomembno

UV obstojnost: Odlična

zagotavlja nepropustnost vode in zraka 

med krilom in izolacijskim steklom  kot

tudi med izolacijskim steklom in 

steklitveno letvico.


