
(IFT EX
KARTA TECHNICZNA WYROBU

Producent :

OFITEX Katarzyna Fedorowicz
ul. Lipowa 1, 05-532 Baniocha
Tel./Fax. (t+a; 22-7 26-00-22

NIP:521 -118-16-85 Regon : 011612826
unuw.ofitex.pl e-mail: biuro@ofitex.pl

1. Produkt:

Listwa dylatacyjna PCV przyokienna z siatkq OF05S, OF06S

Gharakterystyka tech niczna

Listwa dylatacyjna do o6cieZnic okiennych wykonana z polichlorku winylu
technicznego produkowanq metodq wytloczefi, posiadajqcq: uszczelkq .z
pfastyfikowanego polichlorku winylu chroniqcq piankq przed wilgociq i

zabrudzeniem, samoprzylepnq piankq dylatacyjnq PE 8x3mm , otaz Sciezkq
klejowq PP 9 mm na elemencie traconym. Listwa posiada siatkq z wl6kna
szklanego o szeroko6ci 10 mm .

Przeznaczenie z zakres stosowania :

Do wykonywania dylatacji oraz wyka(tczania potqczenia pomiqdzy tynkiem .

strukturalnym a o6ciehnicq okiennq w systemach ocieplefi budynk6w Scian
zewnqtrznych. Zapobiega powstawaniu pqknig6 i zarysowartna styka,--- -
o6cieznicy i tynku. Zabezpiecza okna przed zabrudzeniem w czasie robot
tynkarskich . Stosowane do okien zPCV, aluminiowych idrewnianych.

:

Monta2 i '

Przed rozpoczeciem montazu listwy nale2y zdjql,foliq zabezpieczalqcq z
ramy oScieZnicy okna, dokladnie oczySci6, odtlu6ci6 i osuszy6 powierzchniq
oScieznicy okiennej aby klej na listwie szczelnie przylegaN.
Nastqpnie nale2y dociq6 odpowiedniej dlugo6ci kawalek listwy , usunq6 foliq
ochronnq z pianki dylatacyjnej i r6wnolegle naklei6, dociskajqc listwg, do
o6cieznicy okiennej. Po przyklejeniu nalezy odczeka6 okoto 2 godzin aby klej
mocno zwiqzal sig z podlozem . Kolejny krok to zalozenie folii



zabezpieczajqcych okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich. W
tym celu naleZy usunq6 oslonkq ochronnq ze Sciezki klejowej na elemencie
traconym i przyklei6 folig malarskq.
Przygotowane w ten spos6b okno pozwala na rozpoczgcie prac tynkarskich.
Przyklejenie siatki w kt6rq zaopatrzona jest listwa powinno odbywa6 siq w
jednej operacji klejenia wraz z monta2em elewacyjnej siatki zbrojqcej na tzw.
,,zakNad". Na wyschnigty klej nale2y kla56 tynk wprowadzalqc go do korytka
listwy. Po tynkowaniu niezbgdne jest odczekanie kilku dni aby tynk dobrze
wysechl, w6wczas usuwamy jednym ciqgtym ruchem czq$c traconq listwy z
foliq ochronnE . W zalehno6ci od grubo6ci zastosowanego tynku, lishvy
dostgpne sq w r62nych szeroko6ciach korytka.
Listew nie zaleca siq montowa6 w temperaturze ujemnej.
Bezwzglqdnie, przed naklejeniem listwy nale2y oczy5ci6 i odtlu6ci6
powierzchnig, niezaleZnie od tego czy oScieZnica byla zabezpieczona
fabrycznEfoliq ochronnq. Niestcisowanie sig do powyzszych zaleceh moze
spowod owa6 zm n iej sze n ie ptzy czepno6ci klej u.
Listwy posiadajq elastycznq uszczelkq z plastyfikowanego polichlorku winylu,
kt6ra maskuje styk o6cieZnicy okiennej z tynkiem, migkkiej uszczelki
nie naleZy malowa6 farbami, gdyz jest to element ruchomy i mogq
powsta6 pqkniqcia.

Pakowanie, przechowywanie :

Listwa powinna by6 transportowana i przechowywana w oryginalnych
kartonach producenta co jq zabezpieczy przed mechanicznym uszkodzeniem .

zaleca siq przechowywanie listwy w pozycji poziomej w warunkach suchych w
temperaturze od +5'C do +25 " C.

Standardowe dane asortymentowe i logistyczne :

Wvmiarv listwv llo56 sztuk w kartonie llo56 sztuk na palecie
6/3mm x 2,5m, 3m 25 2000180 karton6w
9/3mmx2.5m.3m 25 2000180 karton6w
9/6mmx2.5m.3m 25 2OOO|80 karton6w

lstnieje mozliwo66 dostosowania dlugo6ci listew oraz sposobu pakowania pod
indywidualne zam6wienia .

7. Dodatkowe informacje: r ii .

Wyr6b objqty Krajowq Ocenq Technicznq nr |TB-KOT-2018t0449
Jednostka aprobujqca ; Instytut Techniki Budowlanej , ul. Filtrowa 1,
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