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Baumit Sockelprofile

Hliníková profilovaná lišta s odkvapovým nosom.

Použitie

Zakladacia lišta na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom.

Technické údaje

Štandardná dĺžka:
Dĺžková tolerancia:
Štandardné dĺžky:

Spôsob dodávky

Balenie: 25 ks à 2,0 m = 50 bm;
Od šírky 14 cm a širšie – 10 ks à 2,0 m = 20 bm

Zabezpečenie kvality

Uvedený výrobok nepodlieha technickému osvedčovaniu a následnému preukazovaniu zhody.
Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu výrobcu.

Stav: 07/2012

Výrobok

Baumit, spol. s r.o.
Zrínskeho 13
SK – 811 03 Bratislava

2,0 m
± 10 mm
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 cm

Infolinka: 02/59 30 33 33, 52
Fax: 02/54 41 18 24
e-mail: baumit@baumit.sk
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Baumit Soklový profil
1. Podklad
Podklad musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901,
ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný,
zbavený
prachu,
uvoľnených
častí,
výkvetov
a odformovacích prostriedkov.

Spojovacie kusy na soklové profily
Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich
soklových profilov.
Balenie: 100 ks à 30 mm; 1 lišta 100 cm

2. Montáž
Na podklad osadíme soklový profil v presne horizontálnej
polohe a požadovanej výške. Následne soklový profil
pripevníme s použitím skrutiek a hmoždiniek v počte
3 ks / 2 m. Pri kotvení soklového profilu je potrebné zabrániť
priamemu kontaktu rozdielnych materiálov ako napr. hliník
a nerez pomocou plastových podložiek (môže spôsobovať
tzv. elektrolytickú koróziu).
Na vyrovnanie lokálnych nerovností je možné použiť
vyrovnávacie podložky pod soklové profily.
V oblasti rohov sa odporúča použiť soklové rohové profily.
Pokiaľ sa tieto profily nepoužijú, musia byť hrany soklových
profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°.
Na spájanie jednotlivých kusov soklových profilov je možné
použiť spojovacie kusy na soklové profily.

Vyrovnávacie podložky pod soklové profily
Plastové podložky rôznych hrúbok na vyrovnanie
nerovností podkladu v mieste kotvenia soklového profilu.
Hrúbka 3 mm (zelená), hrúbka 5 mm (žltá), hrúbka 8 mm
(oranžová).
Balenie: 100 ks

4. Informácie a všeobecné pokyny

3. Príslušenstvo k soklovým profilom
Baumit Montážna sada pre soklové profily
1 sada obsahuje:
75 ks zatĺkacích skrutiek a hmoždiniek 8 x 92 mm
10 ks spojovacích kusov na soklové profily à 30 mm
50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové
profily (10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm)

Izolačné dosky sa zakladajú priamo do soklového profilu.
Šírka soklového profilu musí zodpovedať hrúbke izolantu
a hrúbke lepiacej vrstvy. Presná vodorovná poloha je pre
založenie tepelnoizolačného systému dôležitá z dôvodu
bezproblémového dodržania požadovanej rovinnosti a
zvislosti fasády.
Na tepelnoizolačné systémy na báze EPS odporúčame
použiť neperforovaný soklový profil a pri tepelnoizolačných
systémoch na báze minerálnej vlny perforovaný soklový
profil.
Bližšie pozri technologický predpis Tepelnoizolačné
systémy Baumit.
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas
spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C. Pri
spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným
žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom
napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho
najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež
nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné
normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri
vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné
podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.

S t r a n a |2

