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Blanke•BALKON-Drainviertelkreis
BALKóNOvý prOfiL NA OptimáLNe ODváDzANie vLhKOsti NA BALKóNOch A terAsách

farebne stály,• 
odolný proti UV žiareniu a poveternostným • 
vplyvom,
možnosť na upevnenie žľabu.• 

popis produktu: Blanke•BALKON-Drainviertelkreis je ukončovací profil 
v tvare štvrť kruhu určený na  balkóny a terasy, ktoré 
už majú pripravený spádový poter. Profil má odvodňo-
vacie otvory a súčasne má funkciu čistého ukončenia 
obkladu. Systém sa montuje pomocou spojok a von-
kajších, ako aj vnútorných rohov.

Oblasti použitia: Blanke•BALKON-Drainviertelkreis je určený na pou-
žitie na balkónoch a terasách v spojení so systémom 
Blanke•BALKON-SYSTEM premium / premium Plus.

spracovanie: Blanke•BALKON-Drainviertelkreis uložte dierovanou upevňovacou časťou na okraj poteru do 
kontaktnej vrstvy – tenké maltové lôžko a upevňovaciu časť pretrite po celej ploche špachtľou. 
Na prednú časť upevňovacieho ramena naneste lepiacu a izolačnú hmotu Blanke•DIBA-COLL, 
ktorú použijete na prilepenie izolačnej pásky Blanke•DIBA 20. Následne nalepte na celú plochu, 
začínajte od upevňovacej časti, produkt Blanke•DIBA 100. Narežte dosky Blanke•ULRTA-DRAIN 
na potrebný rozmer a uložte ich po celej ploche na lepidlo nanesené na špeciálnu tkaninu. Spoje 
dosiek musia priliehať tesne.

technické údaje: Dodávaná dĺžka:
Hrúbka obkladu:
Hrúbka profilu:
Celková výška:
Upevňovacia časť:
Materiál:
Farba:

2,5 m
18,0 mm
1,5 mm
75 mm
88,7 mm
hliník
stredne sivá, medeno-hnedá, akostná oceľ

Spojka Blanke•BALKON-Drainviertelkreis:

Výška:
Šírka:

18,0 mm
40,0 mm

Vonkajší roh 90° Blanke•BALKON-Drainviertelkreis:

Výška:
Vonkajší rozmer:

18,0 mm
240 x 240 mm

Vonkajší roh 135° Blanke•BALKON-Drainviertelkreis:

Výška:
Vonkajší rozmer:

18,0 mm
240 x 240 mm
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Vnútorný roh 90°, Blanke•BALKON-Drainviertelkreis:

Výška:
Vonkajší rozmer:

18,0 mm
130 x 130 mm

Univerzálna spojka Blanke•UNIVERSAL:

Výška:
Materiál:

0,8 mm
kov; pozinkovaný
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