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Druh výrobku výrobku: Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom 

(1) Identifikačný kód výrobku: Produktová skupina 35

(2) Sériové číslo: 3509xx, 3510xx, 3511xx, 3512xx, 3513xx

(3) Zamýšľané použitie: PVC profil sa používa na dekoratívne ukončenie obkladov a dlažieb. 
Profil má vytvorený nos, ktorý prekryje rez obkladu.

(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. 1



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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Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom
Stručná charakteristika
Profil z PVC

Technické parametre
Dĺžka: 2,5 m
Farba: biela, šedá, bahama, béžová, hnedá, čierna, modrá, zelená, červená, žltá, sv. modrá, mint, rosa, jasmín, karamel, sv. hnedá, broskyňa
h = 6; 7; 8; 10; 12,5 mm
Balenie: 12,5 mm kartón 40 ks, ostatné kartón 50 ks, zväzok 10 ks 

Materiál
PVC
Polyvinylchlorid, skrátene PVC je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím.

Použitie
Používame ich na vytvorenie hrán obkladaných plôch (rohy, sokle, ukončenie dlažieb). Profil odrežeme na požadovanú dĺžku 
a vtlačíme do lepiacej malty. Pri obkladaní treba dodržať rovnomernú šírku špár.  Výška vrchnej hrany by nemala presahovať 
cez obklad alebo dlažbu. Presah na profile (nos) sa niekedy používa na prekrytie rezu obkladu alebo dlažby.
UPOZORNENIE: Profily nepoužívame na ukončenie schodiskových hrán!!!

TECHNICký LIST VýRObku


