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Bosažový profil
Stručná charakteristika
Profil s krytkou sa používa na vytváranie ozdobných drážok na fasáde.

Technické parametre
Materiál: Al
Farba: prírodná, čierna (RAL 9005)
Dĺžka: 2 m   
Balenie: kartón 20 ks
Ral farba: podľa certifikátu Qualicoate

Materiál
ALUMINIUM (AL) prírodný
Al materiál: EN A W 6063 T66, Norma opracovania: ISO 2768-mk, Tolerancia: EN 755-9
Oxidačná vrstva, prípadne stmavnutie materiálu, vzniká pôsobením vzduchu, vlhkosti a alkalických látok. Tento jav odstránime 
bežne dostupnými leštiacimi prípravkami na daný materiál. Aj po vyčistení sa tieto javy môžu na povrchu objaviť znova. 

ALUMINIUM (AL) RAL
Práškovanie hliníkových profilov  prebieha na najmodernejších linkách, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Je to na-
jpoužívanejšia metóda povrchovej úpravy profilov. Vytvorený povlak dosahuje vysoko estetický vzhľad, má dokonalú pružnosť a 
oteruvzdornosť. Zaručuje dokonalú ochranu interiérových aj exteriérových prvkov. Široký výber farieb je v súlade so vzorkovnicou 
RAL. Práškovanie spĺňa certifikát Qualicoate.Vlastnosti práškového nanášania: výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom, 
dobrá tvarovateľnosť (profily môžu byť tvarované aj po nanesení prášku), vysoká odolnosť voči UV- žiareniu a korózii, možnosť 
opakovaného nanášania nového farebného povlaku.

Použitie
slúži na vytvorenie drážok na bytových a verejných budovách v rozsahu vyplývajúcom z ich technických vlastností. 
Profily sa používajú výlučne na vytváranie ozdobných drážok v zatepľovacom systéme, všeobecne označovanom ako 
kontaktný fasádny zatepľovací systém “ETICS” alebo ako mokrá metóda  použitím tepelnej izolácie (EPS, minerálna 
vlna...) a tenkej vrstvy omietky. Po vytvorení drážky sa profil inštaluje do vonkajšej časti fasády nalepením na fasádne 
lepidlo. Prilepenie fasádneho profilu k tepelno-izolačným materiálom a prekrytie jeho perforovaných hrán treba vykonať 
v rámci jedného lepenia. Na spájanie profilov sa odporúča použiť spojovacie segmenty, ako sú spodná a vrchná spojka. 
Pri napájaní bosažových profilov v rohoch, kútoch a predelení profilov slúžia segmenty ako roh, kút, T-profil, X-profil, 
a L-profil. Pri dokončení fasádnej omietky sa krycia lišta z bosažového profilu odstráni a na fasáde vznikne dokonalý 
bosažový efekt.
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Príslušenstvo

Profil

           Bosažový roh                          Bosažový kút                            Bosažový T profil                       Bosažový X profi

        Bosažový L profil             Bosažová spojka spodná              Bosažová spojka vrchná              Bosažový odkvap



Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov 
a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.
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Príkladová schéma zabudovania Bosažového profilu

 SCHÉMA BOSAŽOVÉHO 
 PROFILU

 1.  Tepelný izolant (penové    
      izolačné materiály, minerálne  
      izolačné materiály)
 2.  Lepiaca hmota na EPS/      
      minerálnu vlnu
 3.  Bosažová spojka spodná
 4.  Bosažový profil s krytkou
 5.  Stierková hmota na EPS/         
      minerálnu vlnu s výstužnou    
      tkaninou
 6.  Vrchná fasádna omietka
 7.  Krytka bosažového profilu   
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