
profili to: -5ºC do 40ºC. W przypadku składowania na zewnątrz, profi-
le powinny być ułożone na czystym podłożu i przykryte folią poliety-
lenową lub wodoodpornym impregnowanym brezentem. Nie należy 
używać profili, które uległy zniszczeniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Profile weber PH933 są chemicznie obojętne dla środowiska i bez-
pieczne w użytkowaniu.

UWAGA

Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie 
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy 
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Zaleca się 
zawsze wykonanie prób wstępnych. Producent gwarantuje jakość 
wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przy-
padku wątpliwości należy skontaktować się z Doradcami Techniczny-
mi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność 
karty wcześniejsze.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

• Połączenie systemu ociepleń ze stolarką okienną oraz 
drzwiową

Ochrona przed pęknieciom na granicy ościeże-docieplenie,
Ochrona przed wilgocią, gwarancja szczelnego, jednolitego i 
elastycznego połączenia

• Połaczenie systemu ociepleń z innymi elementami na bu-
dynku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed montażem profili okiennych weber PH933 należy oczyś-
cić i odtłuścić ramę, do której mocowany będzie profil.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wymierzyć ramę okienną / drzwiową i dociąć profil weber 
PH933 na żądana długość. Do cięcia profili używać nożyc 
przeznaczonych do pracy z profilami. Profile instalować odpo-
wiednio na pionowych częściach ramy okiennej / drzwiowej 
a następnie na części poziomej ramy. Po przyklejeniu profili, 
zerwać folię ochronna na demontowalnych częściach profili i 
przykleić folię chroniącą okna, drzwi, oraz inne elementy mogą-
ce ulec zniszczeniu. Zalecany zakres temperatur do pracy przy 
montażu profili: +5ºC do +30ºC

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 
WIĄZANIA

Prace należy wykonać w temperaturze powietrza pomiędzy 
+5°C a +30°C. Podczas montażu profili należy unikać opadów 
atmosferycznych oraz wysokiej wilgotności powietrza.
 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Profile są dostarczane w zabezpieczonych paczkach. Składo-
wać w pozycji poziomej. W przypadku dłuższego składowania 
profili, należy przechowywać je pod dachem i chronić przed 
zamoczeniem. Zalecany zakres temperatur przy składowaniu 

Materiał, z kórego wykonany jest profil H-PVC

Materiał, z kórego wykonana jest siatka 
zatopiona w profilu

Siatka z włókna szklanego w podwójnej 
otulinie z polietylenu o gramaturze 160 
g/m2

Materiał z kórego wykonana jest 
elastyczna taśma łącząca profil z ramą 
okienną bądź drzwiwową

Pianka polietylenowa

Długość pofilu 2400mm ± 10mm

Wysokość widocznej części profilu 6,5mm ± 0,3mm

Szerokość profilu 6,0mm ± 0,3mm

 

WŁAŚCIWOŚCI

• Gwarancja elastycznego, pozbawionego 
pęknięć połączenia systemu ociepleń z 
ramą stolarki okiennej / drzwiowej

• Produkt posiada demontowalną listwę, 
do której mocowana jest folia chroniąca 
stolarkę okienną / drzwiową

• Profil wykonany jest z wysokiej jakości 
PCV (wysoka odporność na czynniki at-
mosferyczne w tym promieniowanie UV)

• Łatwy w obróbce i instalacji

• Materiał nieszkodliwy, przyjazny w użyciu i 
bezpieczny dla środowiska
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• patrz tabela w sekcji Opakowania
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