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Baumit  

FensteranschlussProfil Basic 
 

 
Προϊόν  

 
Αυτοκόλλητο πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα 
για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης του συστήματος 
εξωτερικής θερμομόνωσης με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. 
 

Ιδιότητες Αυτοκόλλητο πλαστικό προφίλ παραθύρου με ταινία στεγανοποίησης PE και 
υαλόπλεγμα  
 

Εφαρμογή Πάχη 
μόνωσης 

Θέση και μέγεθος παραθύρου 

στον τοίχο σε ευθεία με τον τοίχο εκτός τοίχου 

≤ 6 m2 ≤ 10 m2 ≤ 15 m2 ≤ 6 m2 ≤ 10 m2 ≤ 15 m2 ≤ 6 m2 ≤ 10 m2 ≤ 15 m2 

≤ 200 μm √ √  √ √  √ √  

≤ 300 μm √ √  √ √  √ √  

≤ 400 μm          

 
 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

Ταινία στεγανοποίησης PE 14 x 4 mm 
Υδατοστεγανότητα  600 Pa  
Ταξινόμηση  ΙΙΙ 
Πλάτος πλέγματος 12,5 cm 
Μήκος τεμαχίου 2,4 m 

 

 
Διασφάλιση 
ποιότητας 

 
Η διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τoν παραγωγό σύμφωνα με ΟΝ Β 6400. 
  

Παράδοση Τεμάχιο 2,4 m, 1 κουτί = 25 τμχ. = 60 τ.μ., 1 παλ. = 2.400 τ.μ.  

  

Υπόστρωμα Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό στεγνό, χωρίς παγετό, 
απαλλαγμένο από σκόνη, χωρίς λίπη και σταθερό, κατάλληλο για συγκόλληση. 
 

Εφαρμογή  Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Baumit για τα συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
Κόψτε το προφίλ στο επιθυμητό μήκος. Ευθυγραμμίστε το προφίλ παράλληλα 
με την άκρη του πλαισίου και πιέστε σταθερά στο καθαρισμένο υπόστρωμα. 
Κολλήστε το νάιλον προστασίας θυρών και παραθύρων. 
Μετά το πέρας των εργασιών, αφαιρέστε την κίτρινη προστατευτική ταινία. 
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Γενικές 
πληροφορίες 

 
Το προστατευτικό πτερύγιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρεθεί πριν 
ολοκληρωθεί η εργασία καθαρισμού και βαφής! Η προστατευτική μεμβράνη για 
παράθυρα και πόρτες πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,06 mm. 
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον +5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και να μην υπερβαίνει τους 
+40°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την πρακτική 

εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη  υποχρέωση σε σχέση 

με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα προϊόντα μας 

εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους. 

 


