
KOMPLEKSINIS BALKONŲ 
IR TERASŲ ĮRENGIMAS
Su hidroizoliacija Flex Dicht ir nulašėjimo profiliais
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Kompleksinis balkonų ir terasų įrengimas

Balkonai ir terasos paprastai išsikiša už 
pastato ribų. Vis dėlto pasitaiko atvejų, 
kai jie įkomponuojami į pastato kontūrą 
ir yra virš gyvenamųjų patalpų, pavyz-
džiui, kaip lodžijos, balkonai virš erkerių 
arba terasa virš garažo. 
Panašiai kaip stogai bei fasadai, bal-
konai ir terasos patiria labai didelį nei-
giamą oro sąlygų poveikį. Prastai įrengti 
balkonai ir terasos, ypač jei yra įreng-
ti virš gyvenamųjų patalpų, gali tapti  
gyventojų galvos skausmu vos po metų 
gyvenimo naujame pastate. 
Jeigu balkonai ir terasos su plytelių dan-
ga yra netinkamai įrengti, drėgmė pra-
siskverbs į pagrindą ir gretimas sienas, 
todėl laikui bėgant patalpose gali atsi-
rasti pelėsis, o tai gali pakenkti pastato 
konstrukcijos stabilumui. Dėl netinkamo 
lietaus vandens nutekėjimo įrengimo 
nuo pagrindo gali atšokti plytelės, pa-
viršiai gali pasidengti druskų apnašomis 
arba pro juos gali tiesiog prasiskverbti 
vanduo.

PATVARŪS BALKONAI IR TERASOS

Ką daryti, norint išvengti šių problemų?

Pasirinkti tinkamą balkono arba tera-
sos apsaugos sistemą. Pasirinkimas iš 
esmės priklauso nuo balkono ar tera-
sos įrengimo vietos. 

› Lietaus vandens nuvedimo sistema 
su latakais (ZR) rekomenduojama 
tuo atveju, kai vanduo iš balkonų 
ir terasų nuteka ant žemiau esančių 
balkonų, terasų arba kitų pasta-
to elementų. Sumontuotas latakas 
nukreips lietaus vandenį į pastato 
lietaus vandens nuvedimo sistemą. 
Šis sprendimas dažniausiai taiko-
mas statant daugiabučius ir dau-
giaaukščius pastatus. 

› Visais kitais atvejais rekomenduo-
jama įrenginėti lietaus vandens nu-
leidimo sistemą be latakų su karni-
ziniais profiliais (BR). Karnizas irgi 
nuves lietaus vandenį, tačiau tokiu 
būdu nutekantis vanduo niekam 

nekels pavojaus. Šis sprendimas 
dažniausiai taikomas statant indi-
vidualius gyvenamuosius namus. 

› Būtina griežtai laikytis balkonų ir 
terasų apsaugos nuo drėgmės 
ir neigiamų oro sąlygų sistemos 
įrengimo technologijos reikalavi-
mų. Netinkamai įrengtų balkonų 
ir terasų remontas ateityje kai-
nuos labai brangiai, nes, taisant 
netinkamai įrengtą apsaugą nuo 
drėgmės, reikia pašalinti visus 
dangos sluoksnius ir įrengti juos iš 
naujo.

› Geriausia rinktis tarpusavyje de-
rančius vieno gamintojo sistemos 
produktus, kurie tinka visiems bal-
konų ir terasų su plytelių danga 
įrengimo etapams.
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Sistemų Knauf BR ir ZR pranašumai

Siūlomos dvi sistemos:

 sistema Knauf ZR (su latakais);

 sistema Knauf BR (be latakų).

Abiejose sistemose yra specialiai pa-
rinktos aukštos kokybės medžiagos, 
atsparios neigiamoms oro sąlygoms.

› Spezialhaftgrund – tai koncentruo-
tas gruntas, naudojamas ant silpnai 
įgeriančių arbai visai neįgeriančių 
pagrindų, pvz., tankaus betono, te-
racų, senų plytelių, medinių dangų, 
OSB plokščių. Gruntas suvienodina 
pagrindo įgeriamumą ir užtikrina 
sukibimą.

› Išlyginamasis mišinys M1 Repair iš-
lygina balkono arba terasos betoni-
nį pagrindą sluoksniu nuo 3 iki 50 
mm.

› Cemento pagrindu pagaminta 
elastinga, vienkomponentė tepti-
nė hidroizoliacija Flex Dicht sufor-
muoja sandarų, elastingą sluoksnį, 
saugantį pagrindą nuo vandens ir 
drėgmės prieš klojant plytelių dan-
gą.

› Hidroizoliacinė juosta Flächendichtband 
papildo balkono ar terasos hidroizo-
liacijos sistemą. Kartu su hidroizolia-
cija Flex Dicht ji suformuoja sanda-
rų ir patikimą balkono ar terasos 
plokštumos jungimą su vertikaliomis 
konstrukcijomis, kuris puikiai saugo 
nuo vandens ir drėgmės prasiskver-
bimo į pagrindą. 

› Itin elastingi klijai K4 patikimai pri-
klijuoja mažas ir dideles glazūruo-
tas, akmens masės ir terakotines 
plyteles. Klijai tvirtai sukabina plyte-
lių dangą su pagrindu.

› Flexfuge Elastic Plus ir Sanitär-Sili-
kon užpildo keraminės dangos siū-
les ir visus plyšius. Abu produktai yra 
atsparūs neigiamoms oro sąlygoms.

Sistemos skiriasi naudojamais karnizi-
niais profiliais. Pagal sistemą Knauf ZR 
montuojami latakai, todėl lietaus van-
dens nuvedimas kontroliuojamas. Sis-
temoje Knauf BR vanduo karniziniais 
profiliais nuteka į terasos ar balkono 
išorę. Visi šių abiejų sistemų elementai 
pagaminti iš poliesteriu padengto aliu-
minio, bei yra itin atsparūs korozijai.

Kompleksinės balkonų ir terasų sistemos

KOMPLEKSINĖ SISTEMA

PAPRASTA IR LENGVA  
MONTUOTI  

TINKAMAI NUVEDAMAS LIETAUS 
VANDUO  

ATSPARUMAS NEIGIAMOMS 
ORO SĄLYGOMS

PAPRASTA PALAIKYTI ŠVARĄ

ILGALAIKIS PATVARUMAS
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Kompleksinis balkonų ir terasų įrengimas

SU LATAKAIS

8A

1314

4

6

7

11

1

2 3

3

9

5

9

3 52

8A

4

1. Danga – plytelės.
2. Klijai K4.
3. Hidroizoliacija Flex Dicht.
4. Išlyginamasis sluoksnis M1
Repair.
5. Gruntas Spezialhaftgrund.
6. Nuolydį formuojantis sluoksnis.
7. Balkono plokštės konstrukcija.
8A. Karnizinis profilis Knauf ZR.

9. Juosta ir kampai
Flächendichtband.
10. Knauf sandarinimo virvė. 
11. Knauf elastingas siūlių 
užpildas, pavyzdžiui, Flexfuge 
Elastic Plus
12. Hermetikas, pavyzdžiui,
Sanitär- Silikon.
13. Knauf latako laikiklis. 
14. Latakas.
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Sistemą Knauf ZR  
(su latakais) 
rekomenduojama 
montuoti ten, kur kyla 
pavojus, kad vanduo iš 
aukščiau esančių balkonų 
nekontroliuojamai tekės 
ant žemiau esančių 
balkonų. Pavyzdžiui, 
daugiabučių namų 
balkonai virš įėjimo  
į pastatus arba virš  
terasų ir pan.

Spezialhaftgrund 
Gruntas silpnai  
įgeriantiems ir 
neįgeriantiems  
paviršiams.

Flex Dicht
Ypač elastinga cementinė 
hidroizoliacija.

M1 Repair
Išlyginamasis mišinys, 
sluoksniams nuo  
3 iki 50 mm.

K4 
Itin elastingi plytelių  
klijai C2TS1.

Papildomi elementai

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

Vidinis  
kampas 90° 

Knauf ZR

Išorinis 
kampas 90° 

Knauf ZR

Vidinis  
kampas 135° 

Knauf ZR

Latako laikiklis 
(1 komplektas = 
4 laikikliai + 8 
savisriegiai)

Išorinis 
kampas 135° 

Knauf ZR

Vertikalioji 
jungtis  

Knauf ZR

Jungtis Knauf ZR Jungtis su 
siena  

Knauf ZR

Jungtis  
Knauf ZR

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.
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1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
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warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
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Uwaga do montażu haków rynnowych: 
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szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
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ania: 
21/0
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14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)
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pionowy
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.
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GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.
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Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.
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Knauf ZR – karnizinis profilis, naudojamas kaip balkonų ir terasų su plytelių danga briaunų 
apdaila. Pagamintas iš poliesteriu padengto aliuminio. Profilis sandariai sujungia hidroizoliaciją ir 
plytelių dangą. Išilgai profilio išdėstytos angos nuleidžia vandenį iš po plytelių dangos. Dėl profilio 
konstrukcijos galima papildomai tvirtinti lataką. 

Profilis Knauf ZR (2 m ilgio)
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Dviejų tipų sistemos: balkonai ir terasos su latakais ir be latakų
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1. Danga – plytelės.
2. Klijai K4.
3. Hidroizoliacija Flex Dicht.
4. Išlyginamasis sluoksnis 
M1Repair.
5. Gruntas Spezialhaftgrund.
6. Nuolydį formuojantis sluoksnis.
7. Balkono plokštės konstrukcija.

8B. Karnizinis profilis Knauf BR
9. Juosta ir kampai
Flächendichtband.
10. Knauf sandarinimo virvė.
11. Knauf elastingas siūlių 
užpildas, pavyzdžiui, Flexfuge 
Elastic Plus
12. Hermetikas, pavyzdžiui, 
Sanitär- Silikon.
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Sistema KNAUF BR  
(be latakų) puikiai tinka 
individualių namų terasoms 
ir balkonams. 

BE LATAKŲ

Knauf sandarinimo 
virvė, skirta terasų ir 
balkonų su plytelių danga 
deformacinėms siūlėms.

Flexfuge Elastic Plus – 
cementinis elastingas 
siūlių užpildas.

Juosta, išoriniai ir vidiniai 
kampai Flächendichtband 
jungtims su sienomis 
sandarinti.

Hermetikas
Šiuo atveju galima panaudoti, 
pavyzdžiui, Sanitär-Silikon – 
elastingą silikoninį hermetiką. 
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Išorinis  
kampas 90°  

Knauf BR

Išorinis  
kampas 135°  

Knauf BR

Jungtis  
Knauf BR

Jungtis  
Knauf BR

Vidinis  
kampas 90°  

Knauf BR

Vidinis  
kampas 135°  

Knauf BR

Jungtis su siena (kairysis 
+ dešinysis) Knauf BR

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

W£AŒCIWOŒCI:

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA:

NARZĘDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, 
nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych 
przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. 
szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:
Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, 
inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

MONTA¯:

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

1240 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA TARASÓW I BALKONÓW
Z POSADZKĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

Montaż rozpoczynamy od narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki 
kołków rozporowych i wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Profile należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach 
pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm a przy ścianach przerwy umożliwiające montaż odbojnika przyściennego OP30/40. Zaznaczamy 
miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki kołków rozporowych. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 
w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy narożniki i profile proste, wcześniej mocując na 
wszystkich łączeniach pionowe łączniki dylatacyjne. Narożniki i profile osadzamy dbając o ich właściwe i równe ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków 
rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Na wysokości szczelin dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od 
spodu profili mocujemy poziome łączniki dylatacyjne, a od zewnątrz łączniki L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną 
masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Wzdłuż wewnętrznej krawędzi profilu na styku z podkładem cementowym na szerokości 
około 15 cm układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą o minimalnej szerokości 10 cm, tak aby taśma pokrywała ten 
styk. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające profili i narożników. W dalszej kolejności wykonujemy 
hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej 
warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1). Należy zwrócić uwagę aby pomiędzy czołem profilu, a 
płytkami pozostawić szczelinę o szerokości mini. 6 mm, a od góry nad otworami odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy czołem profilu a 
płytkami wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). Po zakończeniu prac, niezwłocznie zdejmujemy z 
zewnętrznej powierzchni profili taśmę ochronną.
Uwaga do montażu haków rynnowych: 
Haki rynnowe przystosowane do stosowania z rynnami firm, Gamrat i Marley o średnicy rynien 75 mm. 
Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.
Uwagi do wykonania posadzki:
Ułożona posadzka powinna posiadać dylatacje o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o 
możliwe małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio 
na płycie konstrukcyjnej.Stosować materiały przeznaczone do użycia na tarasach i balkonach, przestrzegając warunków zawartych w kartach technicznych 
producenta.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazującym jego przykładowe zastosowanie.

K40 to profil okapowy do wykończenia krawędzi balkonów i tarasów z posadzkami z płytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego powłoką 
poliestrową, stosowany w systemach  z izolacją z właściwej zaprawy uszczelniającej zespolonej z posadzką ceramiczną. Kształt profilu umożliwia jego 
szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Wzdłuż czoła profilu usytuowane są otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki. Konstrukcja 
profilu dodatkowo umożliwia systemowe mocowanie rynny.

L 30/40
³¹cznik

OP 30/40 MG75
uchwyt rynnowyodbojniki przyścienne (lewy,prawy)

poziomy
³¹cznik dylatacyjny

pionowy
³¹cznik dylatacyjny

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, z właściwie wykonanymi dylatacjami. 
Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3 mm) tak, aby po montażu profilu jego 
powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa ABS (dostępnego z profilami) 
odpowiednio:
1.  w  przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie szablonu montażowego w świeżą zaprawę na czas jej wiązania.
2. w przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą 
    wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub 
klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, 
stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi.
Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

data 
wyd
ania: 
21/0
2/20
14

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
szczelność w strefach okapowych
kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
estetyczny wygl¹d

Papildomi elementai Profilis Knauf BR (2 m ilgio)

Knauf BR – karnizinis profilis, naudojamas kaip balkonų ir terasų su plytelių danga briaunų 
apdaila. Pagamintas iš poliesteriu padengto aliuminio. Profilis sandariai sujungia hidroizoliaciją 
ir plytelių dangą. Išilgai profilio išdėstytos angos nuleidžia vandenį iš po plytelių dangos. 
Užtikrina paprastą ir greitą montavimą, veiksmingą vandens nevedimą, atsparumą korozijai, 
karnizų sandarumą.
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Kompleksinis balkonų ir terasų įrengimas

ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA
Technologiją sudarantys etapai 
 Pagrindo paruošimas.
 Karnizinių profilių tvirtinimas.
 Hidroizoliacijos įrengimas ant viso balkono ar terasos paviršiaus.
 Keraminių plytelių dangos įrengimas: siūlių glaistymas, deformacinių siūlių 
įrengimas.
 Latakų laikiklių ir ZR profilių tvirtinimas. 

Sistemų su latakais ar be jų įrengimo 
technologija yra tokia pati. Skiriasi tik 
abiejose sistemose naudojami elementai, 
pavyzdžiui, karniziniai profiliai, kampai, 
jungtys ir laikiklių montavimas (sistemai 
ZR su latakais).

Montuoti pradedama nuo kampų. Juos 
pritvirtinus ir sumontavus, reikia išma-
tuoti ir atpjauti karnizinius profilius, 
nepamirštant apie mažiausiai 2 mm 
atstumą tarp profilių. Profilių negalima 
pjauti prietaisais, kurie pjovimo metu 
lemia staigų temperatūros padidėjimą, 
pavyzdžiui, kampiniu šlifuokliu. 

Visi karnizinių profilių elementai turi 
būti sumontuoti ant naujai padengtos 
hidroizoliacijos Flex Dicht. 

Hidroizoliacinio mišinio Knauf Flex 
Dicht paruošimas: 15 kg maišo turinį 
sumaišyti su maždaug 3,6 l švaraus 
vandens. Įpilti vandens į švarią talpyklą 
ir pamažu berti sausą mišinį. Maišyti 
apie 2–3 minutes, kol masė taps vienti-
sa ir homogeniška. Palaukti bent 3 mi-
nutes ir vėl trumpai pamaišyti. Išmaišytą 
masę sunaudoti per 1 valandą. Me-
džiagai sukietėjus, jos negalima naudo-
ti vėl įpylus vandens. Kai hidroizoliacija 
šiek tiek sukibs, prisukti anksčiau įkaltų 
skečiamųjų kaiščių savisriegius.

Pagrindo paruošimas

Karnizinių profilių sistemos 
elementų montavimas

Padengti paviršių gruntu Spezialhaftgrund.

Profilius sumontuoti taip pat kaip kampus.

Koreguojamuoju mišiniu M1 Repair išlyginti 
paviršių iki montavimo šablono aukščio.

Išmatuoti ir atpjauti reikiamo ilgio ZR 
arba BR profilius.

Sumontuoti profilių jungtis iš viršaus ir iš 
apačios.
Plyšius tarp profilių užpildyti  
hermetiku, pavyzdžiui, Sanitär-Silikon.

1

3

5

2

4

6

Pridėti kampą montavimo vietoje, pažymėti 
tvirtinimo taškus, nuimti kampą, išgręžti 
skyles, įkalti skečiamuosius kaiščius, po 
kampais padengti Flex Dicht hidroizoliacijos 
sluoksnį, vėl pridėti kampą ir prisukti kaiščių 
savisriegius iki vidurio.

Įprastai pagrindą sudaro betoninis 
sluoksnis su 1,5–2,0 % nuolydžiu. Pa-
grindas turi būti sausas, tvirtas, įgerian-
tis ir su tinkamomis deformacinėmis 
jungtimis. Išlyginamąjį sluoksnį M1 
Repair mišiniu dengti pagal karnizinio 
profilio aukštį, t. y., maždaug 3  mm 
sluoksniu.
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Įrengimo technologija žingsnis po žingsnio

Sukloti plyteles. Jas klijuoti itin elastingais 
klijais K4.

Paruoštą hidroizoliaciją Knauf Flex 
Dicht mentele tolygiai padengti dviem 
darbo etapais. Pirmas sluoksnis den-
giamas ant paruošto, vandeniu 
sudrėkinto pagrindo taip, kad masė 
užpildytų visus jo paviršiuje esančius 
nelygumus. Kampuose, kaip ir kar-
nizinių profilių sandūrų su pagrindu 
vietose, į neseniai padengtą hidroizo-
liaciją įplukdyti sandarinimo juostą 
Flächendichtband. Kitą sluoksnį galima 
dengti tik išdžiūvus pirmajam, maž- 
daug po 6 valandų. Planuojamo cokolio 
aukštyje hidroizoliacija reikia padeng-
ti ir besiribojančias sienas. Mažiausias 
išdžiūvusio sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 2 mm (šviežias 2,5 mm).

Šviežiai padengtą mišinį saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių, pernelyg 
greito išdžiūvimo, aukštos tempe-
ratūros, skersvėjo ir lietaus. 

Hidroizoliacijos įrengimas 
ant profilių elementų ir viso 
balkono ar terasos paviršiaus

Plytelių dangos 
Įrengimas

Padengti hidroizoliacijos Flex Dicht ant 
karnizinių profilių. Įplukdyti sandarinimo 
juostą Flächendichtband į šviežiai padengtą 
hidroizoliacijos sluoksnį.

Lengvai sudrėkinti visą balkono ar terasos 
paviršių ir padengti pirmą hidroizoliacijos 
Flex Dicht sluoksnį.

Taip užsandarinti balkono arba terasos 
jungtis su visomis besiribojančiomis 
sienomis.

Siūlėms naudoti užpildą Flexfuge Elastic Plus.

Užtepus pirmą hidroizoliacijos sluoksnį,  
nuimti profilių perforaciją apsaugančią juostą.  
Kai pirmas mišinio sluoksnis išdžius,  
padengti kitą sluoksnį.

Užpildyti siūles hermetiku. Naudoti 
Sanitär- Silikon.

11

7

9

13

8

10

12

Maždaug po 24 val. plonasluoksniu 
metodu klijuojama plytelių danga. Ply-
telėms klijuoti naudojami itin elastingi 
klijai K4 (klasė C2TS1). Klijus reikia 
dengti kombinuotu būdu: ir ant pag- 
rindo, ir ant apatinės plytelių pusės. Pri-
spaudus plyteles, tarp pagrindo ir ply-
telių susiformuoja klijų sluoksnis, kuris 
nepalieka tuščių ertmių. Jis sumažina 
vandens prasiskverbimą, kuris užšalęs 
žiemą gali lemti plytelių atšokimą nuo 
pagrindo. 

Siūlių glaistymas

Kai klijai išdžiūsta (apie 48 val.), užpil-
domos siūlės. Mišinį į išvalytas plytelių 
siūles reikia įspausti gumine siūlių men-
tele.
Po pirminio sukibimo glaisto paviršių iš-
lyginti drėgna kempine. Užpildui tvirtai 
sukibus, visiškai pašalinti likučius. Siūlių 
užpildas – tai ne tik estetinis pranašu-
mas, jis atlieka ir tam tikrą deformaci-
nių jungčių funkciją..

Silikono naudojimas

Užpildžius siūles, reikia užsandarinti 
kampus ir deformacines jungtis – tas vie-
tas, kur siūlių glaisto nerekomenduojama 
naudoti. Jos užpildomos elastingu her-
metiku Sanitär- Silikon, kuris yra atspa-
rus lietui, saulei ir staigiems temperatūros 
svyravimams. Silikoną tolygiai spausti iš 
tūbelės, nepaliekant tuščių tarpų siūlėse. 
Per 5 min. po silikono užnešimo pavir-
šių nupurkšti vandens ir ploviklio tirpalu 
ir išlyginti sudrėkintu įrankiu bei pašalinti 
produkto perteklių. Siūlė turi būti tokios 
formos, kad joje nesikauptų vanduo. 



UAB Knauf
Švitrigailos g. 11B, LT–03228 Vilnius
+370 5 213 2222*  info@knauf.lt   www.knauf.lt

INFOCENTRAS SEMINARAI SOCIALINIAI TINKLAI
Infocentro technikai yra pasiruošę 
profesionaliai atsakyti į visus klausi-
mus, susijusius su KNAUF produkcija. 
Skirtingų sričių ekspertai Jums patars, 
kaip tinkamai naudoti įvairias KNAUF 
medžiagas, kokios sistemos dera tar-
pusavyje, kokie įrankiai naudojami 
su skirtingais mūsų produktais.

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais: 
8.00–17.00 val. 

penktadieniais: 
8.00–16.30 val.

Kontaktai:
+370 5 213 2222*, info@knauf.lt

KNAUF organizuoja nemokamus se-
minarus statybų temomis, kuriuose 
pristato teorines žinias apie šių dienų 
statybų aktualijas bei tendencijas. 
Taip pat suteikia galimybę pagerinti 
technines žinias ir pritaikyti jas prak-
tiškai. Seminarų dalyviams suteikiami 
dalyvavimą patvirtinantys sertifikatai. 
KNAUF seminarai yra organizuojami 
KNAUF Akademijoje, esančioje Kau-
ne, KTU Statybos ir architektūros fa-
kultete, arba gali būti surengti ir Jūsų 
statybų objekte ar ofise.

Dėl seminarų prašome kreiptis į  
KNAUF Infocentrą.

Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduo- 
jamas be socialinių tinklų, todėl 
KNAUF kaip šiuolaikiška įmonė savo 
naujausia bei aktualiausia informa-
cija aktyviai dalinasi „Facebook“ ir 
„YouTube“ tinkluose. Prisijunkite prie 
KNAUF socialinių tinklų ir visada 
būkite statybų bei remonto naujienų 
epicentre.

Youtube: Knauf Lietuva
Facebook: Knauf Lietuva

*Skambučio kaina priklauso nuo Jūsų operatoriaus 
nustatytų tarifų.

DAUGIAU APIE KNAUF


