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Baumit Profil colţ rolă

Produs

Utilizare

Date tehnice

Depozitare

Livrare

Prelucrare

Profil de colţ din PVC sub formă de rolă, cu benzi din PVC dur şi plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin. Produs 
plat la metraj pentru realizarea colţarelor cu formă stabilă, flexibile exterioare şi interioare.

Pentru realizarea armăturii de colţ în cadrul sistemelor termoizolante cu unghiul la vârf peste şi sub 90° şi ca alternativă 
la colţarele din PVC.

Latura ochiului plasă:  aprox. 4,5 x 4,0 mm
Lungimile laturilor plasă:  100 x 100 mm
Marcarea:   flamuri de ţesătură roşii

Profilul de colţ din PVC sub forma de rolă se va depozita în condiţii climatice normale. Nu este permisă înglobarea profilului 
în masa de şpaclu dacă acesta este îngheţat. Depozitarea trebuie să fie astfel făcută, încât să nu fie posibilă nici o 
deformare a profilului. Nu este permisă utilizarea profilurilor deformate.

Profil lat din PVC maleabil
Lungimile laturilor: 100 x 100 mm
1 cutie de carton cu 25 ml

Profilele de colţ din PVC sub formă de rolă se vor debita la dimensiunea necesară, se vor încorpora pe sau în colţul dorit 
cu masa pentru şpaclu Baumit, (StarContact White, ProContact, etc.) fără goluri de aer şi fără pliuri şi aliniat cu verticala 
şi orizontală. Plasa trebuie să fie la exterior şi să fie acoperită complet cu masa pentru şpaclu.

Profil de colt din PVC

Flexibilitate

Permite unghiuri la faţade de peste şi sub 90°

Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului 
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului 
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care 
urmează a fi folosit.

Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


