
W£AŒCIWOŒCI:

K301 to profil okapowy do wykoñczenia krawêdzi balkonów i tarasów z posadzkami z p³ytek ceramicznych. Wykonany z aluminium pokrytego 
pow³ok¹ poliestrow¹, stosowany w systemach  z izolacj¹ z w³aœciwej zaprawy uszczelniaj¹cej zespolonej z posadzk¹ z p³ytek ceramicznych. 

DANE TECHNICZNE:

RODZAJ POD£O¯A: Podk³ady cementowe, inne pod³o¿a posiadaj¹ce odpowiedni¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

PRZYGOTOWANIE
POD£O¯A:

NARZÊDZIA: Przymiar metrowy lub miara zwijana, pi³a odpowiednia do ciêcia aluminium, nó¿, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszad³o 
koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pêdzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podzia³k¹. Dopuszczalne jest u¿ywanie pi³ rêcznych 
lub mechanicznych przeznaczonych do ciêcia aluminium. Niedopuszczalne jest u¿ywanie do ciêcia profili narzêdzi powoduj¹cych efekt termiczny (nag³y 
wzrost temperatury), np. szlifierki k¹towej.

WARUNKI WYKONANIA: Monta¿ profili wykonywaæ w warunkach odpowiednich dla materia³ów izolacyjnych i monta¿owych (zaprawa uszczelniaj¹ca, ³¹czniki mechaniczne lub 
chemiczne, inne materia³y) zgodnie z kartami technicznymi tych materia³ów. Powierzchniê szpachlowan¹ chroniæ przed nadmiernym przesuszeniem i 
zawilgoceniem.

MONTA¯:
Monta¿ rozpoczynamy od naro¿ników. Po ich wstêpnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy 
koszulki ko³ków rozporowych i wstêpnie mocujemy naro¿niki celem wymierzenia odcinków profili prostych. Profile nale¿y tak wymierzaæ, aby na ich 
³¹czeniach pozostawiæ przerwy dylatacyjne o szerokoœci oko³o 2 mm, a przy œcianach przerwy umo¿liwiaj¹ce monta¿ odbojnika przyœciennego OP301. 
Zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego profili prostych, wiercimy otwory i mocujemy koszulki ko³ków rozporowych. Na powierzchni 
wykonanego wczeœniej uskoku w podk³adzie wzd³u¿ krawêdzi balkonu uk³adamy cienk¹ warstwê z zaprawy uszczelniaj¹cej, na której osadzamy naro¿niki i 
profile proste, dbaj¹c o w³aœciwe i równe ustawienie. Czêœciowo wkrêcamy wkrêty ko³ków rozporowych a po wstêpnym zwi¹zaniu zaprawy uszczelniaj¹cej 
dokrêcamy je do oporu. Na wysokoœci szczelin dylatacyjnych profili od spodu mocujemy poziomy ³¹cznik dylatacyjny, a powsta³¹ od góry szczelinê 
dylatacyjn¹ wype³niamy elastyczn¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹ (do stosowania na zewn¹trz np. poliuretanow¹). Po³¹czenia profili prostych i naro¿ników 
wykonujemy za pomoc¹ ³¹czników L301. Wzd³u¿ wewnêtrznej krawêdzi profilu na styku z podk³adem cementowym na szerokoœci oko³o 15 cm uk³adamy 
zaprawê uszczelniaj¹c¹ a nastêpnie wtapiamy w ni¹ taœmê wzmacniaj¹c¹ o minimalnej szerokoœci 10 cm. W dalszej kolejnoœci wykonujemy hydroizolacjê z 
w³aœciwej do tych zastosowañ zaprawy uszczelniaj¹cej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej warstwie 
hydroizolacji uk³adamy p³ytki ceramiczne na odpowiedniej zaprawie klejowej (min.C2-S1)
Uwagi do wykonania posadzki:
U³o¿ona posadzka powinna posiadaæ dylatacje o polach nie wiêkszych ni¿ 2 x 2 mb. Minimalna szerokoœæ spoin powinna wynosiæ 5 mm, a materia³ 
wype³niaj¹cy spoiny w³aœciwy do zastosowañ na tarasach i balkonach. P³ytki dobieraæ o mo¿liwe ma³ych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasi¹kliwoœci 
mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieæ spadek od 1,5 do 2%, ukszta³towany bezpoœrednio na p³ycie konstrukcyjnej.
Sposób zabudowy profilu pokazano na rysunku obrazuj¹cym jego przyk³adowe zastosowanie.

BAZA

CIÊ¯AR

GRUBOŒÆ POW£OKI POLIESTROWEJ

KOLOR

aluminium pokryte pow³ok¹ poliestrow¹

750 g/m 

ok. 70 µm

PRODUKTY UZUPE£NIAJ¥CE:

DLA BALKONÓW I TARASÓW Z POSADZK¥ 
Z P£YTEK CERAMICZNYCH

L 301
³¹cznik

RAL 7037      , 8019       , 7024

ZASTOSOWANIE:

NZ 301/90
naro¿nik zewnêtrzny 90

NW 301/90
naro¿nik wewnêtrzny 90

NZ 301/135
naro¿nik zewnêtrzny 135

NW 301/135
naro¿nik wewnêtrzny 135

Pod³o¿e musi byæ noœne, równe i wolne od zanieczyszczeñ. Podk³ady cementowe powinny byæ zwi¹zane, wysezonowane, z w³aœciwie wykonanymi 
dylatacjami. Wzd³u¿ krawêdzi balkonu, na szerokoœæ montowanego profilu (80 mm), pod³o¿e powinno posiadaæ uskok (obni¿enie ok. 3 mm) tak, aby po 
monta¿u profilu jego powierzchnia licowa³a siê z p³aszczyzn¹ podk³adu.
Obni¿enie mo¿na wykonaæ za pomoc¹ szablonu monta¿owego z tworzywa ABS (dostêpnego z profilami) odpowiednio:
1. W  przypadku nowo wykonywanego podk³adu cementowego poprzez wtopienie szablonu monta¿owego w œwie¿¹ zaprawê.
2. W przypadku zwi¹zanego podk³adu cementowego poprzez u³o¿enie na nim szablonu monta¿owego i wyrównanie podk³adu do jej górnej powierzchni 
zapraw¹ wyrównawcz¹.

ZALECENIA OGÓLNE-
- MONTA¯OWE:

W trakcie wykonywania prac chroniæ pow³okê lakiernicz¹ profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest monta¿ uszkodzonych profili. W przypadku 
zabrudzenia profili, mo¿liwie szybko czyœciæ wod¹ i tkanin¹ nie rysuj¹c¹ powierzchni. Nie wolno dopuœciæ aby zabrudzenia (np. zaprawami 
uszczelniaj¹cymi lub klejowymi) stwardnia³y na zewnêtrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynik³e z niezgodnego z 
przeznaczeniem u¿ycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materia³ów towarzysz¹cych i u¿ycia niew³aœciwych narzêdzi.

Prace prowadziæ zgodnie z projektem, kart¹ techniczn¹, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA OGÓLNE - 
- EKSPLOATACYJNE:

Mycie profili nale¿y przeprowadzaæ przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej u¿ywaæ czyst¹ wodê i tkaninê, nie rysuj¹c¹ powierzchni. Nie 
wolno stosowaæ mocno kwaœnych lub mocno alkalicznych œrodków czyszcz¹cych, jak równie¿ œrodków powierzchniowo czynnych mog¹cych 
reagowaæ z aluminium. Nie wolno stosowaæ organicznych rozpuszczalników zawieraj¹cych estry, ketony, alkohole, zwi¹zki aromatyczne, estry glikoli, 
wêglowodory chlorowane, itp. 
Po ka¿dym myciu powierzchnia musi byæ natychmiast sp³ukana czyst¹ zimn¹ wod¹. 
Nie wolno stosowaæ soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobli¿u profili. 
Zaleca siê wykonywaæ dwa razy w roku przegl¹dy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. 
W razie ujawnienia usterek, nale¿y je mo¿liwie szybko usun¹æ.

skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
odpornoœæ na korozjê i czynniki atmosferyczne
szczelnoœæ w strefach okapowych
kompletne rozwi¹zanie zapewniaj¹ce prosty i szybki monta¿
estetyczny wygl¹d

OP 301
odbojnik przyœcienny



PROFIL K301 (PRZEKRÓJ):

NARO¯NIKI (RZUT):

RENOPLAST Spó³ka  z o.o.
ul. Fabryczna 14, 34-300 ¯ywiec
tel. 33 863 78 89, fax. 33 863 78 88
NIP 553-23-28-471
KRS 0000241089
biuro@renoplast.pl
www.renoplast.pl
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PRZYK£AD
ZASTOSOWANIA
PROFILU 
OKAPOWEGO K301: SZCZEGÓ£ OKAPU

1.    p³ytki ceramiczne
   zaprawa klejowa 2. 
    zaprawa uszczelniaj¹ca3.
    taœma wzmacniaj¹ca4.

5. K301    profil okapowy 
6.    podk³ad cementowy

konstrukcja p³yty balkonu7.    

Profil K301: d³ugoœæ 2 mb po  4 szt. w opakowani  kartonowy .u m
Naro¿niki: po 1 szt. w opakowani  kartonowy .u m
£¹cznik L301: 10 szt. w opakowani  kartonowy .u m
Odbojniki przyœcienne Op (lewy + prawy) 1 kpl u m301    w opakowani  kartonowy 
Szablon monta¿owy z tworzywa ABS: d³ugoœæ 2 mb po 10 szt. w opakowaniu 
Dodatkowo w opakowaniu znajduj¹ siê:
Ko³ki rozporowe: 4 szt. do 1 szt. profilu, 2 szt. do 1 szt. naro¿nika. 

OPAKOWANIE:

DLA BALKONÓW I TARASÓW Z POSADZK¥ 
Z P£YTEK CERAMICZNYCH

Wraz wydaniem niniejszej „Karty Technicznej”, poprzednia karta traci wa¿noœæ.
Powy¿sze informacje dotycz¹ jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastêpuj¹ projektu technicznego. W przypadku u¿ycia w innych warunkach, 
wykonawca zobowi¹zany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast s¹ w³aœciwe do zastosowania w tych warunkach.
Do wspó³pracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca siê stosowanie materia³ów sprawdzonych producentów.
Odpowiedzialnoœæ Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji mo¿e dotyczyæ jedynie roszczeñ w przypadku ra¿¹cego zawinienia (dzia³ania umyœlnego 
lub niedbalstwa).

TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE:

Profile przewoziæ krytymi, suchymi i czystymi  œrodkami transportu, w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczaj¹c 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywaæ w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów.

NZ 301/90 NW 301/90NZ 301/135 NW 301/135


