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Druh výrobku výrobku: Profil pre vaňové a sprchové kúty dodatočný

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 35

(2) Sériové číslo: 3535xx

(3) Zamýšľané použitie: Profil z PVC a mPVC slúži na dodatočné dekoratívne prekrytie styku 
medzi obklad/stavebný výrobok, prípadne stena/podlaha.

(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. 2013

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 39



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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Profil pre vaňové a sprchové kúty dodatočný
Stručná charakteristika
Profil z PVC, mPVC

Technické parametre
Dĺžka: 1,83 m
Farba: biela, bahama
Výška: 20 mm
Balenie: zväzok 10 ks

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

Použitie
Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obklad/stavebný výrobok, 
prípadne stena/podlaha. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a na spodnú časť nanesieme lepidlo (odporúčame polymérové lepidlo). 
Lepidlo sa nesmie dostať na mäkkú časť profilu. Profil vtlačíme medzi vaňu a obklad do vnútorného rohu a následne ho zaťažíme 
pokiaľ lepidlo dokonale nevytvrdne. Koextrudovaná mäkká časť musí pevne doliehať k vani alebo sprchovaciemu kútu. Spodná časť 
profilu, ktorá je z mPVC zabezpečuje dokonalé utesnenie a zabraňuje podtekaniu vody za vaňu alebo sprchový kút.
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