
FISA DE PRODUS

PROFIL COLT 

ALUMINIU

DENUMIRE PRODUS:    

UTILIZARE:                    

CARACTERISTICI DIMENSIONALE:

                                           

Denumire Tolerante Conformitate

± 10mm

± 10mm

± 10mm

Latura 1(mm) ± 0.5mm

Latura 2 (mm) ± 0.5mm

Grosime(mm) 0.24 0.30 0.35 0.40 0.24 0.30 0.35 0.40 0.30 0.35 0.40 0.30 0.35 0.40 ± 0.05mm

Greutate (gr)

Buc/pachet

Buc/palet

Pachete/palet

*La cerere se pot produce dimensiuni personalizate

ALTE CARACTERISTICI:
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Rezistent la umezeala, conditii climaterice nefavorabile 

Se monteaza rapid 

Protejeaza eficient colturile incaperilor 

clasa A1 - SR EN 13501-1

SR EN 13658-

1/2: 2006

formarea estetica a muchiilor ; recomandat pentru utilizare in interiorul incaperilor ; se aseaza inainte 

de montarea plasei in glet

20

20

2000mm

StrongProfil AL60

Profil pentru protecţia colţurilor interioare, confecţionate prin laminare la rece din tablă de aluminiu

50 - 67

10000

min.2,0 %  - SR EN 10002-1: 2002

la limita de rupere Rm - min.270 N/mm2 -   SR EN 10002-1:2002                                                                     

la limita de curgere  Rp0,2 - min.240 N/mm2 -   SR EN 10002-1:2002

Aliaj aluminiu, materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil                                                      

25

23

23

3000mm

2500mm

30

30

25

intarirea si protejarea colturilor incaperii la tencuieli cu ciment, amestec uscat sau var

StrongProfil AL50StrongProfil AL46StrongProfil AL40

150-200 (ambalaj cutie carton)

Avantaje

Material componenta

Rezistenta la tractiune

Alungire

Lungime*

Reactie la foc

  SR EN 13658-1/2:2006 - Produsele sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii pentru care a 

fost atestată conformitatea cu  normele europene – RNPC- in Anexa 1,famolia 1.7. pozitia 93

Greu de deteriorat, formator si usor de taiat.

La manipulare şi transport se va ţine cont de faptul că impactul cu corpuri dure poate produce deformări locale.

Depozitarea produselor se face în spaţii acoperite, ferite de intemperii şi fără umiditate excesivă

La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi şi se recomandă utilizarea mănuşilor de protecţie.

Suprafeţele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente

Creşte randamentul pentru tencuiala şi finisajul colţurilor, muchia obţinută fiind estetică şi rezistentă, rezolvând din 

dificultăţile de îmbinare dintre diverse materiale de finisaj folosite in domeniul constructiilor si al arhitecturii de interior

Manipulare si transport

Aspect

Depozitare


