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SYSTEM DRZWI BALKONOWYCH 
PODNOSZONO - PRZESUWNYCH 

Z PRZEGROD  TERMICZN  MB-77HS 
 
 
1. OPIS KONSTRUKCJI 

 
System drzwi balkonowych podnoszono-przesuwnych z przegrod  termiczn  MB-77HS s!u"y do wykonywania 
elementów architektonicznej zabudowy zewn#trznej, które cechuje wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz 
szczelno$% na wod# i powietrze. 
System ten spe!nia wszelkie wymogi dotycz ce oszcz#dzania energii i ochrony $rodowiska.  
Parametry drzwi wykonanych z elementów systemu MB-77HS przekraczaj  wymagania najostrzejszych, 
obowi zuj cych przepisów i norm. 
 
Cechy systemu MB-77HS: 
  G!#boko$% konstrukcyjna kszta!towników drzwi wynosi: 77 mm (skrzyd!o), 174 mm (o$cie"nica 2-szynowa).  
  Profile stosowane w systemie maj  konstrukcj# trzykomorow , gdzie centraln  komor# stanowi komora 

izolacyjna pomi#dzy kszta!towymi przek!adkami termicznymi o szeroko$ci 43, 42, 35 lub 27 mm. 
  System umo"liwia uzyskanie, bez zmiany podstawowych profili i akcesoriów, 2 wariantów konstrukcji 

ró"ni cych si# izolacj  termiczn . Pierwszy wariant (MB-77HS ST) z pust  komor  centraln  mi#dzy 
przek!adkami termicznymi cechuje si# najni"sz  izolacj  termiczn . Drugi wariant drzwi (MB-77HS HI) z 
komor  centraln  wype!nion  specjalnym wk!adem izolacyjnym lub z przegrod , mi#dzy przek!adkami 
termicznymi, dziel c  wewn#trzn  komor# powietrzn  na 2 cz#$ci cechuje wy"sza izolacja. Dzi#ki 
wariantowo$ci konstrukcji uzyskuje si# mo"liwo$% zaspokojenia ró"norodnych potrzeb u"ytkowników 
zachowuj c niskie koszty magazynowania elementów systemu i produkcji drzwi. 

  Stosunkowo niski wspó!czynnik przenikania ciep!a ram Uf jest zapewniony dzi#ki szerokim przek!adkom 
termicznym, wk!adom polietylenowym oraz komorowym profilom tworzywowym montowanym w pasach 
izolacji termicznej. 

  Wysoka szczelno$% na wod# i powietrze mo"liwa jest do uzyskania dzi#ki specjalnym kszta!tom uszczelek 
przymykowej i przyszybowej oraz okuciom umo"liwiaj cym opadni#cie skrzyd!a na o$cie"nic# w ostatnim 
etapie zamykania skrzyd!a drzwi. 

  Wi#kszo$% uszczelek (np. uszczelki przyszybowe i przymykowa wewn#trzna) montuje si# w sposób ci g!y, 
bez przycinania w naro"ach, ! cz c ko&ce uszczelek w po!owie d!ugo$ci górnych poprzeczek ram 
drzwiowych. Uszczelk# przymykow  skrzyd!a przycina si# pod k tem 45° i klei w naro"ach lub pod  
k tem 90° i przykleja do gumowego naro"nika. Taki sposób monta"u uszczelek gwarantuje bardzo dobr  
szczelno$% na przenikanie wody i powietrza. 

  Listwy przyszybowe o kszta!cie zamkni#tym, zarówno w wersji Standard jak i Prestige, pozwalaj  na 
wytrzyma!e zamocowanie wype!nie&, co znacznie u!atwia uzyskanie konstrukcji antyw!amaniowych.  
W listwach tych mocuje si# pozycjonuj ce wa!ki z EPDM, które u!atwiaj  monta" listew w ramie okna lub 
drzwi. 

  Uszczelki przyszybowe wewn#trzne s  g!#boko osadzone w listwach przyszybowych, dlatego te" s  ma!o 
widoczne od strony wewn#trznej. 

  Zakresy mo"liwych do zaszklenia grubo$ci szyb skrzyd!o drzwi – od 13,5 do 58,5 mm. Szeroki zakres 
zaszklenia pozwala na monta" wszystkich spotykanych na rynku typów szyb dwukomorowych, akustycznych 
lub antyw!amaniowych. 

  Zastosowanie typowych rowków okuciowych pozwala na monta" wi#kszo$ci dost#pnych na rynku oku% 
podnoszono-przesuwnych jak i przesuwnych, np. G-U, Hautau, Siegenia. 

  Drena" profili mo"na wykona% w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjn  za$lepk . 
  Profile zespolone wersji MB-77HS ST oraz HI mo"na poddawa% procesowi lakierowania proszkowego 

i anodowania.  
  Naro"niki s  oferowane jako elementy wykonane z kszta!towników wyt!aczanych i pozwalaj  stosowa% 

proces zagniatania lub ko!kowania z u"yciem kleju 2-sk!adnikowego Coralglue. 
  Technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona, aby czas wykonania drzwi by! minimalny. 
  Do wykonania wi#kszo$ci obróbek mo"na u"y% oprzyrz dowania (szablony wiertarskie, praski lub 

wykrojniki). Wszystkie elementy oprzyrz dowania do systemu MB-77HS znajduj  si# w dziale - 
Oprzyrz dowanie. 
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  Maksymalne gabaryty skrzyde! drzwi znacznie przekraczaj  warto$ci uznawane za standardowe : Hs=3,2m, 
Ls=3,3m. Maksymalny ci#"ar skrzyd!a - 400 kg. 

  System MB-77HS jest kompatybilny z innymi systemami firmy Aluprof, szczególnie z MB-86. Dzi#ki temu 
wiele elementów ma zastosowanie w wi#cej ni" jednym systemie, np. listwy przyszybowe, uszczelki, okucia  
i wi#kszo$% akcesoriów. 

 
Standardowe parametry skrzyde! dla oku% firmy GU: 
 

Profil skrzyd!a: 
K518808X 
K518809X 

K518810X 
K518811X 

masa 
szeroko$% Ls 
wysoko$% Hs 

max 200 kg 
700 - 2200 mm 

1841 - 2741 mm 

max 300 kg 
720 - 3300 mm 

1843 - 2743 mm 

 
Zalecany stosunek Hs : Ls ' 3 : 1 
 
Przestrzeganie zalece& przedstawionych w niniejszym katalogu gwarantuje, i" wykonany wyrób spe!nia% b#dzie 
oczekiwania u"ytkowników w czasie wieloletniej eksploatacji.  
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pyta& lub w tpliwo$ci, specjali$ci firmy Aluprof S.A. s!u"  wszelk  
pomoc  i rad . 
 
UWAGA: 
Wszelkie prawa do niniejszej publikacji oraz prawa do wzorów u!ytkowych w niej przedstawionych 
przys"uguj# firmie ALUPROF S.A. i podlegaj# ochronie stosownie do przepisów o ochronie wzorów 
u!ytkowych i praw autorskich. 
ALAUPROF S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i uzupe"nie$ w celu dalszego rozwoju 
systemu i  sta"ego podnoszenia poziomu technicznego. Przedstawiona publikacja nie mo!e by% 
powielana i kopiowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia firmy ALUPROF S.A. 
 
 
2. OPIS TECHNICZNY SUROWCÓW I MATERIA&ÓW 
 
2.1. KSZTA(TOWNIKI ALUMINIOWE 
Kszta!towniki aluminiowe wykonywane s  w procesie przeróbki plastycznej ze stopu aluminium  
EN AW-6060 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu AlMgSi0,5 F22 wg DIN 1725 T.1. 
Kszta!towniki spe!niaj  wymagania okre$lone w PN-EN 755-1. 
W!asno$ci mechaniczne kszta!towników zgodne s  z PN-EN 755-2.  
Odchy!ki wymiarowe kszta!towników wg PN-EN 12020-2. 
Powierzchnie kszta!towników powinny by% wyko&czone pow!okami anodowymi lub pow!okami proszkowymi 
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozj . 
Pow!oki anodowe, tlenkowe wg wymaga&: 
  grubo$% warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 – nie mniejsza ni" 20 !m, 
  wygl d zewn#trzny zgodny z PN-80/H-97023, 
  stopie& uszczelnienia pow!oki wg PN-90/H-04606/02, 
  odporno$% pow!oki na korozj# wg PN-76/H-04606/03.  
Pow!oki poliestrowe, proszkowe wg wymaga&: 
  grubo$% warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 – nie mniejsza ni" 60 !m, 
  twardo$% wzgl#dna wg PN-EN ISO 1522 – min. 0,7, 
  odporno$% na odrywanie od pod!o"a wg PN-EN ISO 2409 – stopie& 0, 
  odporno$% na dzia!anie mg!y solnej wg PN-ISO 7253, 
  odporno$% na dzia!anie cieczy wg PN-EN ISO 2812. 
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2.2. PRZEK(ADKI I PRZEGRODY TERMICZNE 
Przek!adki i przegrody termiczne wykonane s  w postaci kszta!towników z poliamidu wzmocnionego w!óknem 
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadaj  certyfikat producenta). 
Komorowe przek!adki termiczne charakteryzuj  si# bardzo du"  wytrzyma!o$ci  oraz rozszerzalno$ci  ciepln  
zbli"on  do aluminium, co wyklucza deformacj# z! cza i zapobiega rozrywaniu z! cz na granicy poliamid-
aluminium przy du"ych zmianach temperatur na elewacji budynków. 
W!a$ciwy sposób zagniatania przek!adki termicznej gwarantuje przewidzian  w normach wytrzyma!o$% profilu 
zespolonego.  
 
2.3. WK(ADY IZOLACYJNE PE 
Polietylenowe wk!ady izolacyjne stosowe w wersji MB-77HS ST oraz MB-77HS HI montowane s  w przestrzeni 
miedzy szyb  a profilem skrzyd!a lub o$cie"nicy. 
Podszybowe wk!ady izolacyjne PE znacz co podwy"szaj  izolacj# termiczn  wyrobów. 
 
2.4. KSZTA(TOWNIKI TWORZYWOWE 
Kszta!towniki tworzywowe wykonane s  z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z norm  DIN 16941. 
 
2.5. USZCZELKI 
Uszczelki (przyszybowe, przymykowe, dylatacyjne i inne) s  wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-1. Uszczelki ! czy si# ze sob  w procesie klejenia lub wulkanizacji. 
 
2.6. SZYBY 
Pola przezroczyste drzwi systemu MB-77HS s  szklone szybami zespolonymi, dobieranymi w taki sposób, aby 
zabudowa spe!nia!a wymagania norm cieplnych oraz w zakresie ochrony przeciwd)wi#kowej pomieszcze&. 
Maksymalna grubo$% pakietu szklanego dla konstrukcji skrzyde! drzwiowych wynosi 58,5 mm. 
 
2.7. WYPE(NIENIA CZ*+CI NIEPRZEZROCZYSTYCH 
Wype!nienia cz#$ci nieprzezroczystych s  elementami warstwowymi w nast#puj cych zestawieniach: 
  blacha stalowa ocynkowana lub lakierowana oraz poliuretan, styropian lub we!na mineralna twarda,  

o ró"nej grubo$ci,  
  blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana i poliuretan, styropian lub we!na mineralna twarda, o ró"nej 

grubo$ci, 
  inne wype!nienia z p!yt profilowanych lub p!askich (np. MDF). 
 
2.8. BLACHY ALUMINIOWE  
Blachy aluminiowe wykonywane s  ze stopu aluminium wg PN-EN 485, jako anodowane lub lakierowane do 
elementów wype!nie& warstwowych lub obróbek i wyko&cze& blacharskich. 
 
2.9. ELEMENTY Z(,CZNE 
Elementy z! czne (wkr#ty samogwintuj ce i samowierc ce, $ruby, nity, nakr#tki, podk!adki) stosowane do 
wykonywania po! cze&, s  wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywo!anych  
w dokumentacji systemowej. 
 
2.10. OKUCIA 
Okucia powinny by% mocowane do kszta!towników drzwi zgodnie z dokumentacj  systemow  lub  
z dokumentacj  producenta oku%. Typy oku% powinny by% dostosowane do ci#"aru w!asnego skrzyde! oraz do 
obci "e& eksploatacyjnych oraz gabarytów skrzyde!. 
 
2.11. MATERIA(Y UZUPE(NIAJ,CE 
Materia!y uzupe!niaj ce (podk!adki pod szyby, kleje, we!na mineralna, pianka poliuretanowa i silikony  
do uszczelnienia po! cze&) - zgodnie z dokumentacj  systemow . 
 
 
3. INFORMACJE DODATKOWE 
 
3.1. ZASADY OZNACZANIA TYPÓW DRZWI 
Rysunek lub szkic zawsze przedstawia  widok konstrukcji od strony zewn#trznej, tzn. od tej strony, 
od której listwy przyszybowe s  zwykle niewidoczne. 
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3.1.1. Oznaczanie kierunków otwierania skrzyde  
 

  

   

Lewe L Prawe R    
 
3.1.2. Oznaczanie schematów oku! 
 

  
Schemat A Schemat D Schemat C Schemat F 

 

 
Schemat G * Schemat G2 Schemat H * Schemat K 

 

* W przypadku wyboru schematów G i H nale"y konsultowa! si# z Aluprof S.A. 
 
3.2. KONSTRUKCJA PROFILI 
Profile stosowane w systemie MB-77HS maj$ konstrukcj# trzykomorow$, gdzie centraln$ komor# stanowi 
komora izolacyjna pomi#dzy przek adkami termicznymi o szeroko%ci 43, 42, 35 lub 27 mm. W wersji HI z kolei 
komora ta wype niona jest wk adem o wysokiej izolacji termicznej lub podzielona jest za pomoc$ przegród 
termicznych na dwie oddzielne komory. 
System po $cze& za pomoc$ przek adki termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych - innych 
wewn$trz, innych na zewn$trz elewacji. Komorowy kszta t przek adek termicznych gwarantuje wysok$ 
sztywno%!, bardzo dobr$ izolacj# termiczn$ oraz prawid owe odwodnienie wewn#trznych komór profilu. 
 
3.3. DYLATACJA PROFILI 
W okre%lonych warunkach eksploatacji wyrobów z izolacj$ termiczn$ o du"ych gabarytach mo"e incydentalnie 
wyst#powa! niekorzystne zjawisko fizyczne polegaj$ce na wyginaniu si# profili skrzyde . 
Poni"ej przedstawiono zbiór czynników powoduj$cych powstanie niepo"$danego ugi#cia profili: 

  ciemny kolor profili. 

  zamontowanie drzwi na stronie po udniowej lub po udniowo-zachodniej budynku. 

  nara"enie wyrobu na bezpo%rednie dzia anie promieni s onecznych (brak daszku zgodnego z 
obowi$zuj$cym prawem, os aniaj$cych zabudów lub drzew). 

  wype nienie drzwiowe w ciemnym kolorze. 

  wyst#powanie d ugich pionowych lub sko%nych przewi$zek w skrzydle drzwi. 
Wyginanie si# profili polega na nierównomiernym wyd u"aniu si# kszta towników zewn#trznego i wewn#trznego 
ze wzgl#du na ich ró"n$ temperatur#. Paradoksalnie, im lepsza jest izolacja termiczna profili zespolonych, tym 
wyra'niejsze mo"e by! ugi#cie profili. Najwi#ksze ugi#cie wyst#puje w godzinach maksymalnego 
nas onecznienia. W kolejnych godzinach nast#puje powrót profili do kszta tu pierwotnego. 
W celu unikni#cia zjawiska termicznego wyginania si# skrzyde  o du"ych gabarytach nale"y wyeliminowa! co 
najmniej jeden z wy"ej wymienionych czynników lub stosowa! profile dylatacyjne skrzyde . 
 
3.4. IZOLACYJNO() AKUSTYCZNA 
Wska'niki izolacyjno%ci akustycznej Rw(C,Ctr), RA1 oraz RA2 zale"$ od zastosowanego pakietu szyb i typu 
konstrukcji. 
 
3.5. IZOLACYJNO() TERMICZNA 
Obliczenia wspó czynników przenikania ciep a Uf ram drzwi systemu MB-77HS zosta y wykonane zgodnie z 
wytycznymi normy PN-EN ISO 10077-2. 
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3.6. PRZEPUSZCZALNO+- POWIETRZA 
  Przepuszczalno$% powietrza drzwi zabudowy zewn#trznej sklasyfikowana  zosta!a zgodnie z norm  PN-EN 
12207 w klasie 4. 
 
3.7. OBLICZENIA WYTRZYMA(O+CIOWE 
W!a$ciwego doboru optymalnych kszta!towników konstrukcji nale"y dokona% w oparciu o wytyczne zawarte  
w dziale – Statyka. W dziale tym znajduj  si# równie" informacje o maksymalnych gabarytach skrzyde! drzwi w 
zale"no$ci od zastosowanych kszta!towników, oku%, itd. 
 
3.8. PROGRAMY „MB-CAD”, „MB-SOFT” 
Wygodnym narz#dziem do szybkiego projektowania i wykonywania ofert, rozkrojów produkcyjnych 
(zawieraj cych profile i kszta!towniki, akcesoria oraz wype!nienia), oblicze& statycznych, zamówie& materia!ów, 
itd. s  programy komputerowe „MB-CAD” i „MB-SOFT. 
Szczegó!owe informacje o programach i mo"liwo$ciach ich nabycia znajduj  si# w firmie Aluprof S.A. 
 
3.9. OBRÓBKA 
Powierzchnie dekoracyjne kszta!towników, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie obróbki, 
nale"y os!oni% foli  ochronn . 
Tolerancje wymiarów liniowych i k towych bez indywidualnych oznacze& tolerancji wg PN-EN 22768-1, klasa 
tolerancji – m ($redniodok!adna). 
Zadziory powsta!e w wyniku obróbki nale"y bezwzgl#dnie usun %. 
 
3.10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
  Przechowywanie. 
Profile i kszta!towniki aluminiowe, detale, elementy wype!niaj ce, szyby, okna, drzwi powinny by% 
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj cy elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem pow!ok anodowanych lub lakierowanych. 
  Transport. 
Kszta!towniki aluminiowe, detale, elementy wype!niaj ce, szyby, drzwi mog  by% transportowane dowolnymi 
$rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mo"liwo$ci  uszkodze& 
podczas transportu. 
 
3.11. WYTYCZNE MONTA.U NA BUDOWIE 
Nowoczesne drzwi systemu MB-77HS zachowuj  swoje bardzo dobre w!a$ciwo$ci eksploatacyjne pod 
warunkiem, "e zostan  prawid!owo zamontowane do $cian budynku. Na prawid!owy monta" wyrobu maj  
wp!yw nast#puj ce czynno$ci: 
 
3.11.1. PRZYGOTOWANIE OTWORU W +CIANIE BUDYNKU 
Otwór w murze, w którym maj  by% zamontowane drzwi powinien mie% wymiary odpowiednio wi#ksze od 
zewn#trznych wymiarów o$cie"nicy. Wielko$% szczelin mi#dzy ram  aluminiow , a murem zale"y od d!ugo$ci 
kszta!towników, ich koloru oraz sposobu wype!nienia szczelin. K ty otworu powinny mie% 90º,  
a przek tne nie powinny si# ró"ni% o wi#cej ni" 1 cm, co mo"na !atwo sprawdzi% za pomoc  ta$my lub sznurka. 
Je"eli naro"a otworu nie zachowuj  k ta prostego, mo"e doj$% do deformacji geometrii o$cie"nicy, co wp!ywa 
na funkcjonalno$% ca!ego wyrobu.  
Wszystkie powierzchnie wewn#trzne otworu powinny by% mo"liwie g!adkie i bez ubytków. Dolna powierzchnia 
otworu powinna by% pozioma, jednolita, równa, zbudowana z warstwy materia!u, na którym stabilnie mo"na 
oprze% wyrób. 
 
3.11.2. USTAWIENIE O+CIE.NICY W MURZE 
Drzwi ustawiamy na no$nym progu, który zapewnia ci g!e przeniesienie obci "e&, izolacj# termiczn  oraz 
zachowanie poziomu (maksymalne pochylenie to 0,5 mm / 1 m d!ugo$ci progu). Po!o"enie drzwi wzgl#dem 
muru powinno by% takie, aby izoterma 10"C przechodzi!a przez t  konstrukcj#. Tylko wówczas unikniemy 
zjawiska skraplania si# pary wodnej na wewn#trznej stronie wyrobu podczas normalnych warunków 
u"ytkowania. W murze warstwowym izolowanym we!n  mineraln  lub styropianem izoterma ta znajduje si#  
w pasie materia!u izolacyjnego, dlatego te" na jego g!#boko$ci powinien by% wykonany monta". 
W przypadku $ciany ocieplanej od zewn trz konstrukcje aluminiowe zaleca si# montowa% blisko pasa 
zewn#trznej izolacji. Konstrukcja powinny by% wypoziomowana, a odst#py miedzy s siednimi profilami powinny 
by% jednakowe. Szczelina mi#dzy o$cie"nic , a murem z obydwu stron powinna by% jednakowa i musi 
umo"liwia% swobodn  kompensacj# dylatacji termicznej wyrobu. 
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3.11.3. MOCOWANIE WYROBU W MURZE 
Drzwi zaleca si  mocowa! za pomoc" kotew stalowych lub ko#ków i wkr tów ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej oraz przy u$yciu klocków podporowych. Zamocowanie musi gwarantowa! przeniesienie obci"$e% 
zewn trznych na konstrukcj  budynku, przy czym funkcjonalno&ci drzwi musi by! zachowana  
(ruch skrzyde# przy zamykaniu i otwieraniu powinien by! p#ynny).  
 
3.11.4. WYKONANIE IZOLACJI WYROBU 
Izolacja przestrzeni mi dzy o&cie$nic", a murem ma na celu zabezpieczenie przed wnikaniem wody, zarówno 
opadowej od strony zewn trznej, jak i pary wodnej od strony wewn trznej oraz ma za zadanie zapewni! 
izolacj  termiczn" i akustyczn". W tym celu najcz &ciej wykorzystuje si  we#n  mineraln", pianki monta$owe 
lub wa#ki polietylenowe, masy silikonowe, ta&my rozpr $ne oraz folie paroprzepuszczalne i paroszczelne. 
Warstwa izolacji wokó# o&cie$nicy powinna by! jednolita, bez przerw i o jednakowej grubo&ci. Po zewn trznej 
stronie wykonujemy izolacj  paroprzepuszczaln", szczególnie starannie wzd#u$ dolnej ramy i naro$y. Nale$y 
pami ta!, aby zapewni! bardzo dobr" izolacj  na przenikanie pary po stronie wewn trznej szczeliny 
monta$owej. Je&li wn ki otworów tynkowane s" po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to drzwi nale$y tak 
zabezpieczy!, aby tynk nie styka# si  z powierzchni" wyrobu. 
Szczegó#owe informacje na temat monta$u wyrobów zawarte s" równie$ w dziale – Przyk#ady zabudowy. 
 
UWAGA:  
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszcz ce (np. wybielacze, pasty !cierne) maj  szczególnie 
szkodliwy wp"yw na kszta"towniki aluminiowe, a zw"aszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. 
Dlatego te# nale#y ograniczy$ wyko%czeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetkni&cia 
zaprawy z powierzchni  aluminium nale#y natychmiast zmy$ z niej zapraw& (nie dopu!ci$ do jej 
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwa"e odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami wyst&puje 
elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczególnie szybko nast&puje w warunkach 
podwy#szonej wilgotno!ci. W zwi zku z tym nale#y zawsze oddziela$ aluminium od innych metali 
warstw  izoluj c . 
 
3.12. KONSERWACJA 
Aluminiowe kszta#towniki anodowane lub lakierowane nale$y my! mi kk" szmatk" przy u$yciu delikatnych 
&rodków myj"cych. Nie nale$y u$ywa! p#ynów na bazie zwi"zków mocno alkalicznych lub kwa&nych, które 
mog" spowodowa! uszkodzenie pow#ok tlenkowych lub lakierowanych. Nie wolno stosowa! &rodków 
czyszcz"cych o ph poni$ej 5 lub powy$ej 8. W czasie mycia temperatura pow#ok oraz temp. wody nie mo$e 
przekracza! 25°C. Po ka$dym myciu, powierzchnia musi by! natychmiast sp#ukana czyst" zimn" wod". 
Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, trudnych do usuni cia zabrudze%. 
Konserwacj  oku! nale$y wykonywa! zgodnie z zaleceniami ich producentów. 
 
3.13. AKTUALIZACJA KATALOGU 
Katalog powinno si  aktualizowa! poprzez strony, w postaci plików PDF, znajduj"ce si  w autoryzowanej 
cz &ci strony internetowej http://www.aluprof.eu w dziale „Katalogi”. 
 
3.14. ZNAKI GRAFICZNE STOSOWANE W KATALOGU 
 

No
 Numer  Obróbka 

 Uwagi  Elementy wspó#pracuj"ce 

 Powierzchnia ca#kowita [dm
2
/mb] Ci"! 

 Powierzchnia dekoracyjna [dm
2
/mb] Klei! klejem dwusk#adnikowym 

 K"t ci cia [º]  Klei! i uszczelnia! 

 Wymiar [mm] S  Uszczelnia! silikonem 

1..  Ilo&! sztuk Klei! 

 Materia# _ _ _ _ _ _ Wykona! przy u$yciu: _ _ _ _ _ _ 

N  Norma   

 

 
 


