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Предназначение 

Устойчив на алкалност Е-образен деформационен профил 
за правилно оформяне и дълготрайно функционално 
интегриране в топлоизолационната система на вертикални 
разширителни фуги, намиращи се в една равнина. 

Профила е с интегрирана еластична гумена ивица, който 
позволява поемането на движения от 5 до 25 см. 
Двустранно запоената алкалоустойчива стъклотекстилна  
мрежа гарантира лесно и сигурно зашпакловане в 
армиращият слой на топлоизолационната система.  

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране 
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при 
съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.  

 
 

Свойства 

- за интегриране в топлоизолационна система на вертикални деформационни фуги намиращи се в 
една равнина 

- позволява движения между 5 – 25 мм 

- защитава фугата от атмосферни влияния 

- възпрепятства проникването на вода в конструкцията 

- равно и естетическо оформяне на фугата, без видими кантове 

- големите отвори в основата на профила гарантират оптимална връзка и сигурна заработка 
в шпакловъчният слой 

- армиращата мрежа е здраво свързана с профила посредством ултразвук 

- лек монтаж и сигурност при работа 
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Състав 

Профил от H-PVC с интегрирана алкалоустойчива армираща мрежа (145 гр/м2) и гумена ивица от 
термопластичен PE-еластомер.  
 

 

Опаковка и разходна норма 
 

Опаковка:       Разходна норма: 

Профил с дължина 2500 мм.    1 м/м 
Връзка 50 бр.  
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява на закрито и сухо място при температура от +5°C до +30°C. Да се пази от директна 
слънчева светлина.   

В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба 24 месеца от 
датата на производство. 
 

Указания за работа 

Топлоизолационните плочите се поставят по продължение на 
фугата, като между тях се оставя около 2 см разстояние. 
Алтернативно, фугата може да бъде изрязана след монтажа на 
топлоизолационните плочи с пригоден за целта специален 
инструмент.  

С монтажа на профилите се започва от долу на горе. 
Деформационният профил се поставя върху топло-
изолационната плоча, при което интегрираната в него гумена 
ивица се вкарва в оформената между плочите вертикална 
фуга. За да се предотврати проникването на вода в системата, 
всеки следващ, намиращ се по-нависоко профил се поставя 
така, че да припокрива долният профил най-малко 10 - 15 см.  

Армиращата мрежа на профила се зашпаклова по цялата и повърхност. 
Оставащият преден отвор може да бъде оставен като видима фуга във 
фасадата. Алтернативно може да бъде запълнен с молтопрен шнур, след 
което да бъде шпаклована с трайно пластична акрилна паста, която да бъде 
боядисана. 

За да се постигне еднаква ширина на фугата върху фасадата, се препоръчва във фугата, върху 
профила, да се постави тънка дистанцираща ивица от EPS, която след приключване да се 
отстрани. По този начин се предпазва профила по време на армирането и полагането на 
мазилката. 
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Технически данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ъглов профил от H-PVC 
- дължина на профила:    2500 мм (±10) 
- ширина на рамената:                           22/22 мм (+0,5/-1,5) 
- дебелина на профила:       1,1 мм (±0,1) 
- ъгъл на профила:        88° (+1/-2) 

2. Ивица от термопластичен еластомер от PE / 4. покрита с PVC, PP 
- ширина:        150 мм (±5) 

3. Интегрирана армираща мрежа VERTEX R117 
- ширина:                    100 мм (±5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 


