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Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări
datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de
construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro
clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de
asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245. 
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Substraturi

Îndepărtați toate urmele de murdărie și praf de pe rost. Este posibil ca zidăria să trebuiască șlefuită (de ex. îmbinările din mortar). Curățați marginile cadrului
ferestrei. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (de exemplu grăsime sau silicon). 

Substraturile trebuie să fie uscate și stabile. Se obține o aderență permanentă și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur, panouri de lemn dure (placă
aglomerată din lemn, OSB și placaj) și metal. 

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea
cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență.
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Condiții generale

Banda trebuie depozitată într-un loc răcoros, atunci când temperatura de la fața locului depășește 20°C. Dacă temperatura exterioară scade sub 8°C, atunci
banda ar trebui să fie depozitată la temperaturi care să nu scadă sub această valoare. Tăiați la dimensiune în funcție de mărimea rostului conform normelor
RAL de proiectare și montare a ferestrelor și ușilor. 

Adăugați 1 cm în lungime pentru fiecare metru alocat dimensiunii rosturilor. Folosiți îmbinări cap la cap la colțuri și pe îmbinările longitudinale. Asigurați-vă că
banda rămâne fixată până se decomprimă și că aplicați partea de adezivă pe un substrat adecvat. Din motive tehnice, instalați banda cu cel puțin 2 mm spre
interior de marginea rostului. 

Pentru a evita decomprimarea benzilor începute fixați capătul acestora cu o capsă sau să-l înveliți cu o bucată de bandă adezivă. Depozitați rolele în poziție
orizontală. Plasați o greutate pe lateralul benzilor începute. Verificați compatibilitatea înainte de a aplica tencuială sau vopsea peste bandă. Banda nu trebuie să
intre în contact cu substanțe chimice agresive și nu trebuie să o curățați folosind detergenți puternici.
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