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Produkta tehniskā datu lapa
EB-PVC-VARIO / PVH cokola profila komplekts

Pielietojums: Cokola profila komplekts VARIO piemērots siltumizolācijas materiāla
stiprināšanai, kā starta profils siltināšanas sistēmās. Profilu montē horizontāli ēkas cokola
daļā. Cokola komplekts VARIO sastāv no PVH cokola starta profila un stūra profila ar lāseni
un stikla šķiedras sietu. Profils ir ērti pielāgojams, atbilstoši siltumizolācijas biezumam.
Komplekts VARIO novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas apdares kārtas un pasargā
siltināšanas sistēmas ETICS apakšējo malu no mehāniskiem bojājumiem, kā arī novērš
termisko tiltu veidošanos. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.
Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai
Materiāls: PVH

Priekšrocības:
 Ātra un ērta cokola profila uzstādīšana;
 Lielāka mehāniskā izturība, nekā alumīnija cokola profiliem;
 Pielāgojams izmērs, atbilstoši siltumizolācijas biezumam;
 Vienkāršāka piekļuve cokola stiprināšanai pie sienas;
 Stikla šķiedras siets novērš apmetuma plaisāšanu;
 Neveidojas termiskie tilti;
 Stūra profila lāsenis novērš ūdens iekļūšanu zem apmetuma;
 Viegli un ērti saīsināms profils izmantojot tam paredzētās profilu griešanas šķēres.
Tehniskā informācija:
Pasūtījuma nr.
EAN
ALB-EB-PVC140-20
ALB-EB-PVC180-20
ALB-EB-PVC220-20

4751023402468
4751023402475
4751023402482

Siltumizolācijas
izmērs
100-140 mm
140-180 mm
180-220 mm

Materiāls

Garums

Iepakojumā

PVH
PVH
PVH

2,0 m
2,0 m
2.0 m

10 gab.
10 gab.
10 gab.
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EB-PVC-VARIO / PVH cokola profila komplekts
Uzstādīšanas ieteikumi:
1) Izlīdziniet jebkādu nelīdzenumus ar distanceriem (3, 5, 8, 10 mm);
2) Atstājiet atstarpi, 1-2 mm attālumā, starp atsevišķiem cokola profiliem;
3) Rekomendējam profilus stūros griezt diagonāli;
4) Pēc pirmās rindas siltumizolācijas ir nofiksēšanas, iebīdiet profila sistēmas otru daļu, stūra profilu ar stikla
šķiedras sietu, līdz brīdim, kad profils saskaras ar siltumizolācijas materiālu;
5) Stūra profilu ar stikla šķiedras sietu grieziet ļoti uzmanīgi, lai to nesabojātu;
6) Esiet uzmanīgi, piestiprinot profilu ar tapām, ja gaisa temperatūra, ir zemāka par 5˚C, jo šajā temperatūrā
PVH profila materiāla īpašības izmainās.

Uzglabāšana:
 Ieteicams uzglabāt horizontāli
 Profili jāuzglabā sausā vietā.
 Uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.
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