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 מיניוםאלו Lפרופיל פינה גרמני      

 10101100100מק"ט: 

 תכונות:

 לשימוש פנימי וחיצוני*

 מ"מ 40*40רוחב כנף *

 ומיניום ללא סכנת החלדהאל חומר גלם: *

 מ"מ 5.0עובי פח  *

 :שימושים

 מ"מ עובי טיח 20מיועד ל  *

 פרופיל פינה לגימור במפגש בין קירות חוץ / פנים ברמה גבוהה *

 נתונים טכניים:

 נתונים יחידות מידות זמינות

 40רוחב דופן מ"מ 

 3000,  2750,  2500אורך מ"מ 

 25בחבילה יח' 

 הוראות שימוש:

 יש לוודא התאמה של הפרופיל לסוג הטיח בו עושים שימוש *

 קיבוע הפרופיל לקיר ע"י מסמרי פלדה *

 

 אזהרות והוראות בטיחות: יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן בעת העבודה.
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 אחסון: הוראות

 לא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם .יש לאחסן את הפרופילים במקום מקורה, באופן ש *

 הפרופילים יאוחסנו על משטח נקי וישר כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות . *

 יש לעגן היטב הפרופילים בעת ההובלה. *

 אין לעשות שימוש בפרופילים שלא לצורך אליו יועדו. *

 הרכבה עפ"י הוראות ומפרטי היצרן. *

 הערות:

המידע הרשום לעיל וכן בכל חומר שיווקי המופץ על ידינו, אינו מהווה ייעוץ טכני והינו בגדר הנחייה  *

 כללית שאינה

 סיבות העבודה הספציפיות.מהווה תחליף לבדיקה ייעודית של הפרויקט עצמו, בהתחשב באתר ונ

המידע האמור לעיל אינו מהווה תחליף כלשהו להוראות והנחיות הביצוע אשר צריכים להינתן על ידי  *

המהנדסים, המפקחים ו/או מי מטעמם. על המבצע לבדוק את התאמת הפרופיל לייעודו,  האדריכלים,

 השימוש הנדרש. בהתאם לאופי ולייעוד

חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של  הערות כלליות: אסור לערבב

לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.  המוצר קודם

מעלות. אחריות המפעל מוגבלת  35מעלות או מעל  5בטמפרטורה מתחת ל  אין לעשות שימוש במוצר

פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה  בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו עללטיב החומר 

על סמך מיטב ניסיוננו והידע  במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת

 שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים

בלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות המקו

הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן  לעדכן או לשנות את

יקות יש לעיין ההובלה. לעיון בהוראות הבטיחות המדו בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת

 .ליון הבטיחות של המוצרבג

  

  


