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Druh výrobku výrobku: Balkónový profil - STONE 

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 39

(2) Sériové číslo: 39 9001

(3) Zamýšľané použitie: balkónový profil z Al slúži na odtok vody z balkónov a terás.
(4) Výrobca: Celox spol. s r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Vyhlásenie: 
Týmto vyhlasujeme, že na uvedenú skupinu výrobkov neexistuje harmonizovaná norma a preto 
nepodlieha norme CE.

(9) Deklarované parametre: 
Parametre výrobku sú uvedené v technickom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto  
vyhlásenia.
 

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode (4).

         Ivan Fischer
         generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2018

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 100
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Balkónový profil - STONE
Použitie
je ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm , výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval 
dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov , profil je však možné použiť aj pri pokládke  keramickej  
dlažby . V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká  
do kamenných kobercov . Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna , prípadne zakryje opravené 
čelo po renovácii .  Krycí plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE a pomocou skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.

Vlastnosti
■ tesnosť v odkvapových zónach
■ odolnosť voči korózii a poveternostným podmienkam
■ jednoduchá a rýchla montáž
■ estetický vzhľad
■ dokonalý odvod vody a vlhkosti nahromadenej v kamenných kobercoch

Technické parametre
Dĺžka: 2,5 m       Farba: anodická oxidácia : striebro
Materiál: Al                                                            
Balenie: kartón 12 ks, zväzok 5 ks    

Druh podkladu
Cementové a ostatné podkladové vrstvy, ktoré majú patričnú tuhosť a nosnosť. Prípadne klinové dosky EPS .

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
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Príprava základu
Základ musí byť nosný, rovný a zbavený nečistôt. Cementové podkladové vrstvy musia byť vytvrdnuté, vyzreté s riadne
prevedenými dilatáciami. Pozdĺž okraja balkóna musí byť v základe urobený úskok (pokles o približne 3 mm), tak aby po montáži
profilu bol jeho povrch v rovnakej úrovni ako je povrch základu.
Úskok je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:
1. v prípade, že je cementová podkladová vrstva čerstvá – potopením montážnej šablóny do čerstvej malty.
2. v prípade, že je podkladová cementová malta stuhnutá – uložením montážnej šablóny na základovú plochu a dorovnaním
hornej plochy vyrovnávacou maltou.
3. Vybrúsenie drážky do klinového EPS

Nástroje
Skladací alebo zvinovací meter, píla na rezanie hliníka, nôž, miešačka alebo elektrická vŕtačka s pomalými otáčkami, nerezové
oceľové hladítko, maliarska štetka, murárska špachtľa alebo murárska lyžica , oceľové zubové hladidlo ( 4 mm) . Je prípustné
použiť ručné alebo mechanické píly na rezanie hliníka. Nie je prípustné použiť na rezanie profilov nástroje, ktoré spôsobujú tepelné
efekty (prudký nárast teploty), napr. uhlová brúska.

Podmienky realizácie
Montáž profilov je potrebné vykonávať v podmienkach vhodných pre izolačné a montážne materiály, ako napríklad tesniaca malta,
mechanické alebo chemické spoje, iné materiály, v súlade s technickými kartami týchto materiálov.

Odolnosť voči korózii
Hliník reaguje na vzduchu s kyslíkom a vytvára sa extrémne tenká oxidická vrstva. Aj keď má hrúbku len niekoľko stotín
mikrometrov, vďaka svojej hustote poskytuje vynikajúcu ochranu pred koróziou. V prípade poškodenia sa vrstva sama obnoví.
Anodická oxidácia (eloxovanie ) zväčšuje hrúbku oxidovej vrstvy a tým zlepšuje ochranu pred koróziou. V prípade eloxovaných
profilov a doplnkov ( rohy, kúty, spojky) môže dochádzať k jemnej zmene odtieňu .V oblasti zvaru rohových a kútových profilov
môže dochádzať ku zmene odtieňu čo nie je závadou.

Všeobecné montážne pokyny
Počas vykonávania prác noste ochranné okuliare. V prípade zašpinenia profilov počas montáže, je možné profil rýchlo vyčistiť
vodou, a zaschnuté profily vhodným čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškodí lakovaný povrch . V rozsahu použitia ostatných
materiálov, najmä tesniacich mált, lepidlových mált, spojov, spevňujúcich pások, elastických tesnení a iných je potrebné používať
materiály vhodné na použitie na terasy a balkóny, dodržiavať pokyny uvedené v technických kartách výrobkov alebo iných
vyžadovaných zákonom, referenčných dokumentoch. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené použitím výrobku, ktorý nie je
v súlade s určením výrobku, použitím nevhodných sprievodných materiálov a použitím nevhodného náradia. Práce je potrebné
vykonávať v súlade s projektom, technickým návodom, príslušnými normami, pravidlami stavebného umenia, predpismi BOZP.

Všeobecné prevádzkové pokyny
Profily umývajte minimálne dvakrát do roka. Na umývanie používajte čistú vodu a látku, ktorá nepoškriabe povrch. Nie je
dovolené používať silno kyslé alebo silno alkalické čistiace prostriedky, ako aj prostriedky povrchovo aktívne ktoré by mohli
reagovať s hliníkom. Je zakázané používať organické rozpúšťadlá, ktoré obsahuje estery, ketóny, alkohol, aromatické zlúčeniny,
estery glykolu, chlórované uhľovodíky, atď. Po každom umytí musí byť povrch okamžite prepláchnutý čistou, studenou vodou.
Je zakázané používať soli a chemické látky na odstraňovanie námrazy v blízkosti profilov. Odporúča sa dvakrát ročne vykonať
technickú kontrolu balkónov a terás za účelom kontroly technického stavu jednotlivých prvkov. V prípade zistenia nedostatkov je
potrebné ich čo najrýchlejšie odstrániť.
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Preprava a skladovanie
Prepravujte v originálnych kartónových obaloch, vo vodorovnej polohe, zabezpečte pred mechanickým poškodením. Skladujte
v miestnostiach, ktoré ich budú chrániť pred znečistením, zdeformovaním a poškriabaním, v kartónoch po maximálne 10 vrstiev.

Balenie
Balkónový profil - STONE : dĺžka 2,5 bm po 12 ks v kartónových obaloch
Rohy , Kúty: po 10ks kartónových obaloch
Spojka: 5 ks
Plech : 5 ks vo zväzku

Balkónový profil - STONE rozmery:

Príslušenstvo

Príklad zabudovania Balkónového
profilu - STONE
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