Toate componentele în ansamblu
formează sistemul perfect.

Componente sistem blaugelb pentru pragul blaugelb TBS
Sortimentul optim de completare pentru valoarea adăugată a pragului blaugelb TBS.

•

Rezistenţa sporită la torsiune a cadrului prin utilizarea ştuţurilor blaugelb

•

Îmbinarea optimă cu şuruburi a tablelor de închidere cu profilelor de termoizolare a soclurilor blaugelb

•

Racord optim în ceea ce priveşte etanşarea la aer şi eliminarea punţilor termice cu utilizarea profilelor de
termoizolare a soclurilor blaugelb

•

Devierea eficientă a sarcinii

•

Etanşeitate ridicată împotriva precipitaţiilor în aversă

•

Poziţionarea optimă a periilor în racordul inferior este posibilă datorită suporturilor variate de fixare
a garniturilor cu perie
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Componente sistem blaugelb pentru pragul blaugelb TBS
Sortimentul optim de completare pentru valoarea adăugată a pragului blaugelb TBS.

Draniţă blaugelb:
Draniţa blaugelb AD (garnitură exterioară) 0, I, II, III şi IV şi MD (garnitură
mediană) II, III, IV şi V din aluminiu eloxat presat în bare EV1 (E6/C-0) adecvat
pentru un element de uşă sau fereastră.
Prin construcţia sa, draniţa blaugelb împiedică pătrunderea apei în
interior chiar şi în condiţiile unei diferenţe ridicate de presiune între exterior şi interior. Prin utilizarea draniţei blaugelb la un profil de canat pentru
un element de uşă sau fereastră, combinată cu un sistem de prag se
obţine o izolare fără contact şi fără uzură. Fluxul de aer venit de la exterior
în întrefierul dintre profilul canatului şi draniţă pe de o parte şi structura
pragului pe de cealaltă parte este deviat în latura interioară a draniţei.
Astfel se reduce fluxul de aer orientat spre interior, ceea ce reduce
şi pătrunderea umidităţii. Draniţele blaugelb dispun, în funcţie de variantă,
de 3 până la 6 nuturi de fixare pentru alegerea poziţiei optime a garniturii cu
perie blaugelb.

Denumire articol

UV

Cod art.

Draniţă blaugelb AD 0

6m

0416846

Draniţă blaugelb AD I

6m

0416847

Draniţă blaugelb AD II

6m

0416848

Draniţă blaugelb AD III

6m

0416849

Draniţă blaugelb AD IV

6m

0416850

Draniţă blaugelb MD II

6m

0416851

Draniţă blaugelb MD III

6m

0416852

Draniţă blaugelb MD IV

6m

0416853

Draniţă blaugelb MD V

6m

0416854

Capace de capăt blaugelb:

Draniţă AD

Draniţă blaugelb AD 0
Cod articol 0416846

Draniţă blaugelb AD I
Cod articol 0416847

Draniţă blaugelb AD II
Cod articol 0416848

Draniţă blaugelb AD III
Cod articol 0416849

Draniţă blaugelb AD IV
Cod articol 0416850

Capac de capăt AD 0 - IV
Cod articol 0416857

Draniţă MD

Draniţă blaugelb MD II
Cod articol 0416851

Draniţă blaugelb MD III
Cod articol 0416852

Draniţă blaugelb MD IV
Cod articol 0416853

Draniţă blaugelb MD V
Cod articol 0416854

Capac de capăt MD II - IV
Cod articol 0416858

Capac de capăt MD V
Cod articol 0416859

Capacele de capăt blaugelb din plastic sunt executate identic ca formă
şi design pentru a se potrivi cu draniţele şi pot fi poziţionate optim cu
ajutorul ştifturilor de fixare detaşabile şi şuruburile din oţel-inox rezistente la intemperii (A2 4x20 mm cuprinse în volumul livrării). La transportul
construcţiei de cadre şi canaturi, capacele de capăt nu se sparg la aşezarea
pe colţuri.

Denumire articol

Culoare

UV

Cod art.

Pereche de capace de capăt AD 0 - IV

PVC gri

50 perechi

0416857

Pereche de capace de capăt MD II - IV PVC gri

50 perechi

0416858

Pereche de capace de capăt MD V

50 perechi

0416859

PVC gri

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.
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blaugelb Stulp - Set GEALAN 9000
System Gealan S 9000 iQ / Set - Artikel - Nr. 0428013
Querschnitt vertikal / horizontal

Componente sistem blaugelb pentru pragul blaugelb TBS
Sortimentul optim de completare pentru valoarea adăugată a pragului blaugelb TBS.

blaugelb Bürstendichtungsaufnahmeprofil 4F:

Garnitură cu perie blaugelb:
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Adecvată la draniţa blaugelb AD şi MD pentru o etanşare excepţională, cu
confort optim. Prin utilizarea garniturii cu perie din polipropilenă de calitate
superioară în nutul de fixare a draniţei se previne pătrunderea curenţilor de
aer, a prafului, luminii, zgomotelor şi apei. Garnitura de etanşare blaugelb
este impermeabilă, deoarece perii gri sunt trataţi cu silicon şi în plus sunt
prevăzuţi cu o nervură silenţioasă din ţesătură, pentru eliminarea controlată
a apei.

15.0

Denumire articol

Culoare

UV

Cod art.

Garnitură cu perie blaugelb
silent fin 10 mm

gri, similar RAL 7045

100 m

0419779

100.0

Set manşoane blaugelb Gealan 9000

Lungime

UV

Cod art.

62 mm

1 buc.

0428013

Ştuţuri de umplere blaugelb:

10.0

Kunststoffadapter für den Falzausgleich:

Denumire articol

100.0

Ştuţurile de umplere blaugelb sunt disponibile pentru diverse sisteme de
profile cu lungimea de 50 mm a 20 buc. VE. O listare exactă a articolelor
pentru fiecare profil în parte se regăseşte în respectivele fişe cu date tehnice.
3.5

Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb:
Profilul de fixare a garniturii cu perie blaugelb se utilizează la construcţii din
lemn şi soluţii tip manşon la toate materialele de cadre, oferind baza de fixare
optimă pentru garnitura cu perie blaugelb.

Profil de termoizolare a soclului blaugelb PVC/PES:
Profilul de termoizolare a soclului blaugelb PVC/PES constituie baza ideală
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pentru sistemul de prag blaugelb TBS. Specificaţiile
detaliate şi avantajele
produsului se regăsesc în respectiva fişă cu date tehnice.
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Profil de fixare a garniturii
cu perie blaugelb 3F
Cod articol 0416855

Denumire articol

Profil de fixare a garniturii
cu perie blaugelb 4F
Cod articol 0416856

Lungime

Für Druckfehler keine Haftung

Profil de termoizolare a soclului blaugelb PES:

UV

Cod art.

Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 3F 6 m

60 m

0416855

Profil de fixare a garniturii cu perie blaugelb 4F 6 m

60 m

0416856

Set manşoane blaugelb Gealan 9000:
Prin utilizarea garniturii cu perie din polipropilenă de calitate superioară în
nutul de fixare a draniţei se previne pătrunderea curenţilor de aer, a prafului,
luminii, zgomotelor şi apei. Pentru ca garnitura cu perie blaugelb să poată
garanta protecţia optimă împotriva precipitaţiilor în aversă şi etanşeitatea
optimă şi la elementele tip manşon din zona manşonului, folosim setul de
manşoane blaugelb Gealan 9000 din aluminiu de calitate superioară, ca
bază perfectă de fixare. Adaptorul din plastic conţinut în setul de manşoane
blaugelb Gealan 900 pentru eventuala compensare a falţului este cuprins în
volumul de livrare. Setul de manşoane blaugelb Gealan 9000 se utilizează
pentru prelungirea profilului de fixare a garniturii cu perie sub manşon.
Domenii de utilizare:
•
Elemente manşon în îmbinarea unui prag blaugelb TBS
Avantajele produsului:
•
nu mai este necesară decuparea draniţei sub manşon
•
Este posibilă decuparea identică a draniţei
•
Două perforaţii adâncite pentru fixarea coliniară cu şuruburi pentru
feronerie

Profilul de termoizolare a soclului blaugelb PES constituie baza ideală
pentru sistemul de prag blaugelb TBS. Specificaţiile detaliate şi avantajele
produsului se regăsesc în respectiva fişă cu date tehnice.

Profil blaugelb pentru protejarea fazelor de construcţie:
Profilul blaugelb pentru protejarea fazelor de construcţie, confecţionat din
plastic cu grosimea de 1,5 mm protejează capacul şi pragul pe durata
construcţiei împotriva impurităţilor, zgârieturilor şi încărcării. Profilul blaugelb
pentru protejarea fazelor de construcţie este adecvat individual pentru toate
adâncimile de construcţie a pragului blaugelb TBS.

Denumire articol
Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 70

Lungime

UV

Cod art.

1,18 m

20 buc.

0416863

Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 75

1,18 m

15 buc.

0416864

Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 80

1,18 m

30 buc.

0416865

Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 90

1,18 m

30 buc.

0416866

Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 100

1,18 m

10 buc.

0416867

Profil de protejare a fazelor de construcţie
blaugelb TBS 120

1,18 m

10 buc.

0416868

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.
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