Instrukcja montażu profili balkonowych PERFECTA PK, PKflex, PD, PDB, PDM, PKB na przykładzie profili PK

1. Balkon/Taras powinien posiadać
warstwę spadkową min. 1.5-2%.
W miejscu planowanego montażu profili
na brzegu balkonu/tarasu wykonaj uskok
o szerokości ok. 8 cm i głębokości
ok. 5-8mm.

2. Prace rozpocznij od dopasowania
narożników. Zaznacz i nawierć otwory
montażowe w posadce, wstępnie zamocuj
narożniki za pomocą kołków φ 6mm
i wkrętów o długości dopasowanej
do grubości wylewki.

3. Wymierz długość profili zakładając,
że pomiędzy dwoma profilami lub profilem
a narożnikiem należy pozostawić odstęp
dylatacyjny ok. 4-5 mm w celu kompensacji
naprężeń termicznych. Dotnij profile
na wymaganą długość. Dopasuj i doklej
do ściany odbojniki przyścienne.

4. Zdemontuj wstępnie zamocowane
narożniki i profile. Na warstwę spadkową
oraz uskok nanieś I-szą warstwę izolacji
przeciwwilgociowej.
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5. Nanieś w uskoku odpowiednią warstwę
izolacji przeciwwilgociowej i osadź na niej
montowane narożniki oraz przymocuj
do wylewki za pomocą wkrętów
wykorzystując nawiercone wcześniej otwory
montażowe. Nanieś na pozostałą część
uskoku warstwę izolacji przeciwwilgociowej.

6. Wklej w izolacji przygotowane profile
zachowując pomiędzy profilami, profilami
i narożnikami odstępy dylatacyjne 4-5 mm.
W strefie przyściennej wklej profile
na odbojniki za pomocą poliuretanu.

7. Połącz dwa sąsiednie profile ewentualnie
profil i narożnik za pomocą łącznika.

8. Uszczelnij połączenie łącznika z profilem
lub narożnikiem za pomocą silikonu
neutralnego jak wskazuje strzałka
na schemacie, następnie zagnij blaszkę
montażową dociskając łącznik
do profilu/narożnika.
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9. Uszczelnij połączenie profilu z wylewką
wklejając samoprzylepną taśmę
uszczelniającą.

10. Poprawnie zamontowany system
profili powinien tworzyć trwałą krawędź
z zachowanym spadem względem
powierzchni balkonu/tarasu. Całość należy
od góry uszczelnić za pomocą warstwy
izolacji przeciwwilgociowej.
Izolacja powinna być naniesiona również
na całą górną powierzchnię profilu,
aż do jego krawędzi zewnętrznej.

11. Na tak przygotowaną powierzchnię
można przykleić mrozoodporne płytki
na kleju lub inne warstwy przewidziane
w konstrukcji balkonu lub tarasu. Wszystkie
prace należy wykonać zgodnie z przepisami
i sztuką budowlaną.
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