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Blanke•BALKON-Abschlusswinkel (AW)
BALKóNOvý prOfiL NA uKONčeNiA dLAžieB

farebne stály,• 
odolný proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom,
chráni voľné okraje.• 

popis produktu: Blanke•BALKON-Abschlusswinkel je balkónový profil 
na ukončenie dlažieb. Chráni voľný okraj pred pove-
ternostnými vplyvmi, ako aj rozkladom a zaisťuje čisté 
ukončenia na okraji. Šikmo zahnutá spodná strana 
prednej časti slúži ako odkvapová hrana a chráni mu-
rivo pred vlhkosťou. Systém sa dá doplniť o spojky 
a vnútorné, ako aj vonkajšie rohy.

Oblasti použitia: Blanke•BALKON-Abschlusswinkel sa používa na bal-
kónoch a terasách v systéme bez drenáže s izoláciou 
Blanke•DIBA.

Spracovanie: Blanke•Abschlusswinkel uložte dierovanou upevňovacou časťou na okraj poteru do kontaktnej 
vrstvy – tenké lôžko z lepidla a po celej ploche ho pretrite špachtľou. Na prednú časť upevňova-
cieho ramena naneste lepiacu a izolačnú hmotu Blanke•DIBA-COLL, ktorú použijete na prilepe-
nie izolačnej pásky Blanke•DIBA 20. Následne nalepte na celú plochu, začínajte od upevňovacej 
časti, produkt Blanke•DIBA 100.

Technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Hrúbka obkladu:

Výška prekrytia:
Hrúbka profilu:
Upevňovacia časť:
Materiál:
Farba:

2,5 m
8,5 mm (len stredne sivý)
10,5 mm
50/80 mm
1,5 mm
88,7 mm
hliník
stredne sivá, medeno-hnedá, akostná oceľ

Vonkajší roh 90° Blanke•BALKON-AW:

Výška prekrytia:
Výška:
Vonkajší rozmer:

50/80 mm 
10,5 mm 
240 x 240 mm

Vnútorný roh 90° Blanke•BALKON-AW:

Výška prekrytia:
Výška:
Vonkajší rozmer:

50/80 mm 
10,5 mm 
150 x 150 mm
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Spojka Blanke•BALKON-AW:

Výška prekrytia:
Výška:

50/80 mm
10,5 mm

Vnútorný roh 135° Blanke•BALKON-AW:

Výška prekrytia:
Výška:
Vonkajší rozmer:

50/80 mm
10,5 mm
240 x 240 mm
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