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Druh výrobku výrobku: Dilatačný profil PVC

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 37

(2) Sériové číslo: 3713xx, 3714xx, 3715xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil z PVC a mPVC slúži k dilatovaniu dlažby.

(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. 2019

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 46



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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Dilatačný profil PVC
Stručná charakteristika
Profil z PVC, mPVC

Technické parametre
Farba: šedá, bahama                                                                                  Dilatovanie:
Rozmer dilatácie: 8 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 9 mm
         10 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 9 mm
             12,5 mm: dĺžka - 2,5 m., šírka - 8 mm
             12,5 mm: dĺžka - 2,7 m., šírka - 10 mm

Materiál
KOEXTRÚZIA
Je vytláčanie dvoch rôznych materiálov(PVC a mPVC), ktoré sú spájané vo vytlačovacej forme do jedného finálneho výrobku.

Použitie
Profil slúži k dilatovaniu dlažby. Je vyrobený z tvrdeného PVC, na ktoré je natavená dilatačná časť z mäkčeného mPVC. 
Používa sa v interiéroch. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtlačíme do lepiacej malty. Profil nesmie presahovať cez obklad alebo dlaž-
bu, ani byť nižšie ako dlažba. Aplikujeme ho pri plochách väčších ako 16 m2, alebo nad dilatácie v betónových poteroch.
Typické projekty:  obchodné centrá, hotely, školy. Nie je vhodná na zaťaženie osobnými vozidlami , paletovými vozíkmi, nákladnými autami.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
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