
montaj și accesorii produse pentru exterior

INSTRUCȚIUNI
A. Pregătirea suprafeței pentru montaj 

- Temperatura ambientală în locul unde urmează a fi instalate profilele 

arhitecturale nu trebuie să fie mai scăzută de 5 grade Celsius; 

- Zonele unde urmează a fi instalate profilele arhitecturale FabricaDeProfile, 

trebuie să fie curate, uscate, fără urme de grăsimi sau alte impurități; 

- Suprafețele pe care vor fi instalate, vor fi suprafețe plane, cu denivelări care să 

nu depășească 3 mm/n.

B. Aplicarea profilelor 

- Tăiați profilele arhitecturale la dimensiunile dorite. 

- Profilele vor fi aplicate utilizând orice adeziv pentru lipirea polistirenului 

expandat, chiar și spuma poliuretanică pentru polistiren; 

- Aplicați adezivul pe spate; 

- Pozitionați profilele și apăsați ferm; 

- Utilizați prinderi mecanice temporare până la întărirea acestuia; 

- Îndepărtați excesul de adeziv, înainte de întărirea acestuia; 

- La îmbinările dintre profile utilizați adezivul poliuretanic RAPM600; 

- Umpleți și finisați îmbinările cu RAPM500; 

- Lăsați adezivul să se întărească, conform specificațiilor acestuia. 

C. Finisarea 

- Îndepărtați prinderile mecanice, finisați și asteptați uscarea completă a 

acestora; 

- Înainte de vopsire, profilele trebuie să fie complet uscate - după care se va 

aplica amorsa; 

- După aplicarea amorsei, lăsați profilele 24 ore sau până la uscarea în

profunzime, după care se poate aplica vopseaua lavabilă.

Accesorii montaj 

Chit reparații RAPM 500 - 1 kg / 15 kg / 25 kg 

Se utilizează pentru reparații în urma tăierilor de prelucrare, 

la chituirea suprafețelor de îmbinare între două profile, la chituirea spațiului 

rămas între profil și perete, și la reparații în urma procesului de prindere 

mecanică. 

Mod de aplicare: Se degresează suprafețele de contact. Se amestecă bine și se 

diluează produsul cu apă până la consistența de utilizare, se aplică cu spatula în 

rosturile de acoperit înainte de uscarea completă, se șlefuiește mecanic cu banda 

abrazivă. După uscarea completă a suprafeței se colorează cu vopsea lavabilă de 

exterior. 
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Adeziv poliuretanic lichid RAPM600 - 500 gr 

Adeziv de ultimă generație, monocomponent, cu expandare 

controlată, care se întărește sub influența umidității atmosferice. 

Instrucțiuni de utilizare: Suprafețele trebuie să fie suficient de curate, 

uscate și fără praf. Una dintre părțile ce urmează să fie lipite trebuie 

să aibă suprafața poroasă, altfel efectul adezivului nu este garantat. 

Se aplică un strat subțire pe ambele suprafețe și se lasă în aer liber 15 

minute, urmată de expandare timp de 2 ore. Se aplică în mod direct 

din ambalaj.


