
Suport termic blaugelb
Soluţia optimă pentru faţadă.

• Devierea apei de suprafaţă

• Adaptare variabilă la diferenţele de zidărie

• Flexibilitate în dimensiuni
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Colţarul de inserare extensibil  
garantează o adaptare optimă la 
montarea glafului de fereastră pe 
faţadă
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Suport termic blaugelb
Soluţia optimă pentru faţadă.

Caracteristicile produsului:

Suport termic blaugelb din două piese confecţionat din aluminiu, constând  
din corpul de bază pentru fixarea pe zidărie şi colţarul inserabil pentru  
compensarea diferenţelor de zidărie. Suportul termic blaugelb este adecvat 
pentru fixarea glafului de fereastră cu muchie de picurare de 40 mm la zidărie 
cu ieşiri în consolă de la 155 mm până la 300 mm pentru devierea controlată 
a apei de suprafaţă. Asigură o fixare simplă şi sigură împotriva forţei vântului, 
având totodată rol de reazem vertical pentru glaful de fereastră. 

În conformitate cu „Directivele de asigurare a calităţii RAL pentru ferestre şi 
uşi” precum şi cu „Recomandările de montare/înlocuire a glafurilor metali-
ce ale ferestrelor” ale „Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden 
e.V. (GWF)” (organizaţia de asigurare a calităţii termoizolaţiilor de faţade),  
suporturile trebuie utilizate de la o adâncime a construcţiei de 150 mm. 

Suportul termic blaugelb se utilizează atât la lucrări de renovare cât şi  
la construcţii noi, pentru zidărie cu tencuială normală, zidărie aparentă şi 
zidărie cu învelitoare dublă. Preponderent suportul termic blaugelb se  
utilizează la sistemele compozite de termoizolaţie exterioară. Suporturile  
termice blaugelb se fixează suplimentar pentru a obţine stabilizarea necesară  
pentru asigurarea straturilor.

Avantajele produsului:

• susţinere simplă, sigură
• pot fi realizate ieşiri în consolă de 155 până la 300 mm
• pentru un cioc de picurare de 40 mm
• unghi de înclinare garantat de minim 5°
• flexibilitate în dimensiuni
• devierea apei de suprafaţă
• adaptare variabilă la diferenţele de zidărie

Date tehnice:

Material: aluminiu

Grosime material suport: 2 mm

Grosime material colţar inserabil: 1,5 mm

Pentru determinarea mărimii corecte „x“ se aplică: 

Denumire articol UV Cod art.

Suport termic blaugelb 155 mm
(aripă 85/105 mm & colţar inserabil 40/100 mm)

1 buc. 0416189

Suport termic blaugelb 175 mm
(aripă 60/125 mm & colţar inserabil 40/100 mm)

1 buc. 0416188

Suport termic blaugelb 210 mm
(aripă 95/160 mm & colţar inserabil 40/100 mm)

1 buc. 0416190

Suport termic blaugelb 235 mm
(aripă 125/180 mm & colţar inserabil 40/100 mm)

1 buc. 0416191

Suport termic blaugelb 300 mm
(aripă 150/200 mm & colţar inserabil 40/150 mm)

1 buc. 0416192

Instrucţiuni de montaj:

Suportul termic blaugelb cu ştanţare cu găuri alungite se fixează - înainte 
de instalarea plăcilor termoizolante - pe perete/zidărie folosind mijloace de 
fixare adecvate (dibluri tip cui, etc.). Colţarul inserabil blaugelb se introduce 
în aripă şi se cuplează în muchia de picurare a glafului de fereastră, putând fi 
adaptat variabil la grosimea corespunzătoare a plăcii termoizolante.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.

Tabelle 7.18 Anordnung von Fensterbankhaltern in Abhängigkeit der Einbausituation 

Beispiele von Einbausituationen: 

b
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b
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Nr. 

Fensterbank-
ausladung „a“ 

freitragende Länge 
des Fensterbank-

halters „b“ 

Fensterbanklänge 

≤ 80 cm > 80 cm 

1 < 15 cm -- kein Halter kein Halter 

2 ≥ 15 cm bis 24 cm < 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 100 cm 

3 ≥ 15 cm ≥ 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 60 cm 

Abstand der Fensterbankhalter aus den Ecken ca. 40 cm 

Quelle: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau 
und Renovierung, 2. Auflage, S. 209; 
 


