
Aplikace: obvodové těsnění s ochrannou fólií je určeno pro dřevěné EURO dveře a okna, výška
falcu 12 a 15 mm. Fólie ochraňuje těsnění např. při malovaní, znamená to tedy, že dveře s
těsněním mohou být nainstalovány ještě před finálními úpravami.

ACB 8150 / 8250 pro falc
12 a 15 mm s krycí folií

Těsnění je obdobou
profilu AC 5250 a 5150
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výška hlavy profilu:
ACB8250: 15 mm
ACB8150: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 8 mm
šířka drážky: 5 mm
B-fólie

Těsnění určené především pro výrobu
oken a dveří  do Holandska či Anglie

Kvalita Materiálu Vlastnosti Oblast použití Kompatibilita s nátěry/laky Teplotní odolnost

AC (TPE) termoplastický

elastomer, bez PVC, svařitelný

elastické vlastnosti jako guma, bez

vulkanizace, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, vchodové dveře, ocelové rámy

dveří, renovace dveří, zasklívací

těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 60 stupňů

Celsia

EV (PVC) modifikovaný

elastický polymer

dobré fyzikální vlastnosti, odolává

povětrnostním vlivům, dobrá tvarová

stabilita, vysoká flexibilita

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, ocelové rámy dveří, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky

od - 30 do + 60 stupňů

Celsia

TKS termoplastický , vulkanický

se zvýšenou odolností, bez

PVC, svařitelný

elastické vlastnosti s částečnou

vulkanizací, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, ocelové rámy dveří, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 100 stupňů

Celsia

ACA - termoplastický

elastomer, bez PVC, svařitelný

elastické vlastnosti jako guma, bez

vulkanizace, velmi dobré fyzikální i

tepelné vlastnosti, UV-odolný, venkovní

použití

těsnění dveří a oken v

interiérech,polodrážkové křídlové

dveře, vchodové dveře, renovace

dveří, zasklívací těsnění

lazury a laky na bázi alkydové pryskyřice,

polyuretanové laky ( DD laky), dvousložkové laky na

bázi epoxidu, chemicky zesíťované vypalovací laky,

nitrocelulózové laky, akrylové úpravy/ laky obsahující

rozpouštědla nebo vodou ředitelné PVC laky, PVC

laky

od - 40 do + 70 stupňů

Celsia

Přehled důležitých vlastností a paramatrů materiálů PRIMO

vlákno

výška hlavy profilu: 12 mm
těsněná mezera: 5 mm
hloubka drážky: 6 mm
šířka drážky: 4 mm

EV 5953
váha orientačně: 49,64 g/m

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

12 5 6 4 220 m 8,55 0,342 C �

12 5 6 4 20 m 11,20 0,448 C �

PROFIL EV 5953
bílá, béžová,

hnědá, hn.rustik

obložková těsnění pro falc 12 a 15 mm

váha orientačně: g/m56

AC/EV 3967 KS EV 3216AC/EV 5877

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení* MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

PROFIL ACB 8250 černá 15 5 8 5 150 m 19,80 0,790 C �

PROFIL ACB 8150 černá 12 5 8 5 180 m 18,90 0,755 C �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 5 570,00 223,000 C �

ks 7 540,00 302,000 C �

ks 820,00 32,800 C �

ks 740,00 29,600 C �

sada 149,00 5,950 C �

ks 1 010,00 40,400 C �

2) Vtahovací kladka

3) Sada nožů - 2ks

4) Vnitřní doraz

název

1) Nůžky Ellen - 90o na prof. s vláknem

Nůžky Ellen - stavitelné 60 - 120o

Střihací podložka pro nůžky 90o

Nůžky na těsnění

2)1)

3)

4)

Profily pro obložkové zárubně, dveře

výběr barev v kvalitě EVvýběr barev v kvalitě AC

� označení standardní barvy ostatní dle dohody

�

�

��

�

�

název profilu barva Fh Al Nt Nb balení MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

12 5 7 3-4 100 m 10,70 0,428 C �

12 5 7 3-4 25 m 13,40 0,535 C �

béžová, hnědá 12 5 7 3-4 170 m 9,80 0,392 c � N

12 5 7 3-4 100 m 15,50 0,620 C �

12 5 7 3-4 25 m 18,00 0,720 C �

15 5 7 4 100 m 14,90 0,595 C �

15 5 7 4 25 m 17,40 0,695 C �

12 5 6 3-4 100 m 13,60 0,545 C �

12 5 6 3-4 25 m 16,00 0,640 C �

5877 EV
bílá, hnědá,béžová,

hn.rustikal, šedá, tranp.

3967 AC / KS
bílá, béžová, hnědá, šedá,

černá

bílá, béž., hnědá,mahag.,
hn.rustikal, transp.,šedá, čer.,

antracit

3216 EV
bílá, béžová, hnědá, še, če,
hn.rustikal, transp., antracit

3967 EV/KS
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Těsnění 3967 EV/KS v návinu 170 m, barva: béžová a hnědáNOVĚ


