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Öntapadós ablakcsatlakozó kávaprofil 

tömítőszalaggal integrált hálóval 

 

 

 
 

Jellemzők 

Alkalmazás • kültérben  

• csatlakozási hézagok tartós tömítésére (ablak-, ajtókereteknél, rolóvezető 

síneknél) homlokzati hőszigetelő rendszerek esetén  

• alkalmas falnyílásban elhelyezett ablakokhoz, ajtókhoz ≤ 3 m²  

• maximális beépítési hossz: 240 cm (toldás nélkül)  

• szigetelőanyag-vastagság ≤ 160 mm  

 

Tulajdonságok • öntapadó  

• műanyagból  

• integrált üvegszövettel  

• árnyékfugával  

• öntapadó védőlemezzel takarófóliák rögzítéséhez  

• húzó irányú mozgásokat nem vesz fel  

 

Formátum • hossz: 140 cm, 240 cm  

• szélesség: 14 mm  

 

Különlegességek/tudnivalók • faszerkezetes építményekben való használatra nem alkalmas  

• a mozgásfelvétel hiánya miatt csak falazatban befelé eltolt ablakoknál 

használható  

• Javaslat: Az öntapadó fugatömítő szalag tapadásának javításához az 

ablakkeretet alapozó stifttel, pl. 3ks Primerstift-tel elő kell kezelni.  

 

Alapfelület 

Követelmények Az alapfelületnek stabilnak, síknak, száraznak és tapadást zavaró anyagoktól (pl. 
zsírtól, szennyeződéstől) mentesnek kell lennie.  

Előkészületek A nyílászáró tokot megfelelő tisztítószerrel meg kell tisztítani. A tisztítószer 
kiválasztásához szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a nyílászáró gyártóval.  
 
A ragasztási próba elvégzése:  
Ragasszon fel és nyomjon a felületre egy, kb. 10 cm hosszú profildarabot. Min. 10 
perc várakozás idő után hirtelen mozdulattal el kell távolítani a próbadarabot.  
A ragasztási próba akkor sikeres, ha teljesülnek a következő kritériumok: 
- a ragasztási felület folytonos és nincsenek benne megszakítások 
- A ragasztási felület nagyobb az érintkezési felület ≥ 80%-nál 
- A szivacsszalag szakad anyagában és nem a ragasztási felülettől válik el.  
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A nyílászáró keret sarkainál lévő hézagokat Sto-Fugenkitt WF vagy StoSeal F 100 
hézagtömítővel le kell zárni, hogy sík fogadófelület jöjjön létre.  

 

Feldolgozás 

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C 
Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +40 °C 

Anyagszükséglet Kivitelezés  Anyagszükséglet (kb.) 

    1,00 m/m 

 A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos 
anyagszükségleti értékeket - a hulladék rászámolásával - adott esetben az 
építményen kell meghatározni. 

Alkalmazás  
A profilt közvetlenül a szomszédos hőszigetelő lemezek felhelyezése előtt kell 
feltenni.  
 
A védőfóliát el kell távolítani az öntapadó tömítőszalagról. A profilokat 
védőlemezzel kifelé, egy vonalban kell felhelyezni és fixen rá kell nyomni az 
alapfelületre. Ezután a hőszigetelő lemezeket szintben a profilhoz kell nyomni.  
 
Az integrált hálót és a hálóágyazás (ill. a hálós élvédő) üvegszövetét legalább 10 
cm hosszon át kell lapolni és a rendszerhez tartozó ágyazóhabarcsba kell ágyazni.  
 
Az egyoldalon lévő üvegszövetet belső sarkok erősítésére kell használni. A 
hálóerősítésnek, ill. a lezáró bevonatnak nem szabad a védőlemez törőélén 
túlnyúlnia, különben a helyes letörés nem lehetséges. 
 
A védőlemezt csak akkor szabad eltávolítani, ha a lezáró bevonat már száraz. 
Tipp: a védőlemezt először be kell hajlítani, majd ezután kell letörni.  
 

Tudnivalók, javaslatok, 
speciális információk, 
egyebek 

A profil üvegszövet hálóját nem szabad erős szélnek vagy viharnak kitenni. A profil 
beszerelése után időben hálózza át a homlokzatot. Ha a hálóerősítés időben nem 
lehetséges: rögzítse a profil hálós részét műanyag szegekkel, amíg a hálóerősítés 
meg nem történik.  
 
A profil kifogástalan működésének biztosítása érdekében az ablakokat és az 
ajtókat a technika jelenlegi állása szerint kell rögzíteni úgy, hogy a nem 
megengedett mozgások kizártak legyenek. A megfelelő, vonatkozó irányelveket 
figyelembe kell venni.  
 
A sarkok tömítettségét - ahol az ablakpárkány, az ablakkeret, a élvédő és a káva 
találkozik - biztosítani kell. Az üregeket, hiányosságokat StoColl Fix, vagy StoSeal 
F 100 termékkel kell kitölteni. 
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Szállítás 

Szín fehér  

Tárolás 

Tárolási feltételek Száraz helyen, sík felületre fektetve tárolja. 

 

Szakvélemény / engedély 

test certificate Nr. 08/04-
A116-Z1 

Sto-Anputzleiste Standard - záporesővel szembeni 
tömítettség 
Légáteresztő képesség és csapóesővel szembeni ellenállás a 
DIN EN 1027 szerint 

 

Jelölés 

Termékcsoport THR tartozék 

 
  

 

Különleges tudnivalók 

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási 
cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját 
felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját. 
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a 
kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez 
különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes. 
 
Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti 
érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető. 
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Sto-Anputzleiste Standard: beépítési példa  

  

Sto Építőanyag Kft. 
H-2330 Dunaharaszti 
Jedlik Á. u. 17. 
Telefon: +36 24 510-210 
Telefax: +36 24 510-216 
info.hu@sto.com; www.sto.hu 

 


