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HAR Hybrid Siliconharzputz HART Siliconharzputz

HART ROCK Siliconharzputz HART Siloxanputz

Hibridinis silikoninis dekoratyvinis tinkas 
33 Inovatyvi hibridinė technologija su NANO dalelėmis
33 Labai atsparus prieš dumblius ir grybelius
33 Sudėtyje yra fungicidų ir algicidų
33 Elastomeriškas polimeras saugo nuo mikrotrūkių
33 Gerai praleidžia vandens garus ir CO2
33 Labai atsparus vandens poveikiui

Silikoninis dekoratyvinis tinkas 
33 Tvirtas, elastomeriškas
33 Labai lipni masė - ypač tinka purkšti
33 Ilgaamžis dėl sudėtyje esančio sutvirtinančio  

stiklo pluošto
33 Dėl hidrofobinių savybių lietaus vanduo nuplauna  

purvo daleles

Silikoninis dekoratyvinis tinkas
33 Aukščiausi vandens atstūmimo ir „kvėpavimo“ parametrai
33 Biologinė apsauga prieš kerpes, dumblius, samanas, pelėsius,  

grybelius
33 Pritaikytas sąlygoms, kai vyrauja didelė santykinė drėgmė
33 Atsparus UV spinduliams, neblunka

Siloksaninis dekoratyvinis tinkas
33 Sustiprintas stiklo pluošto fibromis 
33 Atsparus šarmams
33 Patogu dirbti – slanki, plastiška, lipni masė 
33 Dėl didelio lipnumo tinkamas purkšti - geresnė išeiga

Grūdelių dydis 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 3 mm
Vandens garų pralaidumas V2 (vidutinis)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Pakuotė 25 kg

Grūdelių dydis 1,5 mm; 2 mm; 3 mm
Laidumas vandens garams V2 (vidutinis)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Pakuotė 25 kg

Grūdelių dydis 1,5 mm; 2 mm; 3 mm
Laidumas vandens garams V1 (aukštas)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Pakuotė 25 kg

Grūdelių dydis 1,5 mm; 2 mm
Laidumas vandens garams V2 (vidutinis)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Pakuotė 25 kg

Produktas
Grūdėtos arba raižytos faktūros elastomeriškas silikoninis dekoratyvinis tinkas, atsparus klimato poveikiui ir 
skirtas pastatų išorės apdailai. Pagaminta Vokietijoje.

Aprašymas
Hibridinė technologija su NANO dalelėmis apsaugo tinką nuo mikrotrūkių, danga yra elastomeriška, labai 
atspari klimato poveikiui: stipraus lietaus vandens srautui, dumbliams, samanoms, grybeliam, temperatūros 
svyravimams. Tinkas gerai praleidžia vandens garus ir CO2, yra tinkamas naudoti šiltinant pastatus su akmens 
vata ir polistireniniu putplasčiu. Spalvinimo sistema HART Farbsystem yra atspari UV, spalvos neblunka.

Produktas
HART silikoninis dekoratyvinis tinkas naudojamas šiltinamiems ir renovuojamiems pastatams ilgaamžiškai ir 
atspariai apdailai įrengti. 

Aprašymas
Tepamas rankiniu būdu arba purškiamas. Dėl didelio rišiklių kiekio masė yra lipni, ypač patogi purškiant, nes 
rišikliai neleidžia atšokti grūdeliams dėl atotrankos jėgos.
Specialūs FA priedai saugo nuo dumblių, samanų, kerpių, grybelio atsiradimo. Pagaminta Vokietijoje.

Produktas
HART ROCK silikoninis dekoratyvinis tinkas skirtas estetiškai ir ilgaamžei fasado apdailai įrengti.

Aprašymas
Labai hidrofobiškas, elastingas, plastiškas, atsparus atmosferos poveikiui ir laidus vandens garams. Paviršius 
ilgam išlieka švarus, nelipnus dulkėms ir nešvarumams. Tinkamas šiltinant pastatus ir akmens vatos, ir polis-
tirenu. Pagaminta Vokietijoje.

Produktas
Siloksaninis dekoratyvinis grūdėtos faktūros tinkas yra plastiškas, lengvai užtepamas ant paviršiaus, ypač 
tinkamas purkšti. 

Aprašymas
Didelis rišiklio kiekis gerina išeigą, nes praktiškai nėra medžiagos nuostolių purškiant - masės lipnumas nelei-
džia atšokti grūdeliams nuo sienos dėl atotrankos.
Pagaminta Vokietijoje.

DEKORATYVINIAI TINKAI DEKORATYVINIAI TINKAI
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HART Kunstharzputz

Paviršių faktūra

HART Natursteinputz
Polimerinis dekoratyvinis tinkas 
33 Sustiprintas stiklo pluošto fibromis 
33 Atsparus šarmams
33 Patogu dirbti – slanki, plastiška, lipni masė
33 Bekvapis, ekologiškas, vandens pagrindu

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas
33 Atsparus šarmams
33 Atsparus UV spinduliuotei
33 Patogu dirbti – slanki, lipni masė
33 Bekvapis, ekologiškas, vandens pagrindu

Grūdelių dydis 1,5 mm; 2 mm
Laidumas vandens garams V2 (vidutinis)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Pakuotė 25 kg

Grūdelių dydis 1,8-2 mm
Laidumas vandens garams V2 (vidutinis)
Vandens įgeriamumas W3 (žemas)
Darbinė temperatūra nuo +8°C iki +25°C
Pakuotė 23 kg

Produktas
Polimerinis dekoratyvinis grūdėtos faktūros tinkas yra tvirtas ir plastiškas apdailinis tinkas.

Aprašymas
Tepamas rankiniu būdu arba purškiamas. Dėl savo sudėties sukietėjęs yra tvirtas ir elastingas. 
Pagaminta Vokietijoje.

Produktas
Labai atsparus ir patvarus dekoratyvinis tinkas su natūralių akmenukų užpildu. Ypatingai rekomenduotinas 
cokolio apdailai.

Aprašymas
Tepamas rankiniu būdu. Dėl savo sudėties sukietėjęs yra tvirtas ir elastingas. Pagaminta Vokietijoje.

DEKORATYVINIAI TINKAI DEKORATYVINIAI TINKAI

Grūdėta struktūra
Bekryptė klasikinė struktūra. Pasirinkite norimą grūdelių 
dydį, atsižvelgdami į pastato tipą, dydį ir paskirtį. Grūde-
lių dydžiai: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm.

Raižyta struktūra
Raižyta paviršiaus struktūra leis jums sukurti Jūsų indi-
vidualų fasado vaizdą. Galima išgauti kryptinį arba „ne-
tvarkingą“ paviršiaus efektą. Grūdelių dydžiai: 1,5 mm,  
2 mm, 3 mm.
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HART Quarzgrund

HART OFF Quarzgrund

Kvarcinis tvirtą sukibimą užtikrinantis gruntas 
33 Labai gerai sukimbantis su paviršiais dėl  

smulkaus kvarcinio užpildo
33 Tinkamas naudoti išorėje ir viduje
33 Pigmentuojamas
33 Vandens pagrindu, ekologiškas

Kvarcinis džiūvimą lėtinantis gruntas
33 Lėtinantis dekoratyvinių tinkų džiūvimą
33 Rekomenduotinas naudoti šiltuoju periodu
33 Labai gerai sukimbantis su paviršiais dėl  

smulkaus kvarcinio užpildo
33 Vandens pagrindu, ekologiškas

Sąnaudos 0,2-0,3 kg/m2

Tankis 1,55 kg/m3

Kietųjų dalelių dalis 64%
Pakuotė 5 kg; 8 kg; 10 kg; 20 kg

Sąnaudos 0,15-0,2 kg/m2

Rekom. naudojimo periodas balandis - rugsėjis
Pigmentuojamas HART Farbsystem
Pakuotė 6 kg; 18 kg

Produktas
HART Quarzgrund yra šiurkštus, tvirtas, puikų sukibimą užtikrinantis gruntas. Sudaro stiprią mineralinio pa-
grindo ir dekoratyvinio tinko jungtį. 

Aprašymas
Tepamas voleliu. Tinka prieš silikoninių, siloksaninių, polimerinių, mozaikinių, mineralinių tinkų įrengimą. 
Pagaminta Vokietijoje.

Produktas
HART OFF Quarzgrund yra šiurkštus, tvirtas, puikų sukibimą užtikrinantis gruntas. Unikalus dėl savo savybės 
neleisti greitai džiūti dekoratyvinam tinkui.  

Aprašymas
Gruntas HART OFF Quarzgrund stipriai lėtina dekoratyvinių tinkų džiūvimą. Dekoratyvinio tinko aplikavimo 
(struktūros užtrynimo) laikas tampa ilgesnis, o darbas - lengvesnis. Pagaminta Vokietijoje.

HART NeoFix

HART PolyFix

Klijavimo mišinys NEO plokštėms
33 Greitas aukštų sukibimo su pagrindu parametrų pasiekimas
33 Laidus vandens garams
33 Atsparus vandeniui ir šalčiui
33 Aukštas sukibimo stipris su visais mineraliniais pagrindais  

bei termoizoliacinėmis plokštėmis

Universalus klijavimo mišinys
33 Puikiai sukimba su mineraliniais paviršiais
33 Greitai pasiekia aukštus sukibimo rodiklius
33 Atsparus vandeniui ir šalčiui
33 Laidus vandens garams

Orientacinės sąnaudos 4-6 kg/m2

Sukibimo su pagrindu stipris ≥0,25 N/mm2

Darbinė temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Pakuotė 25 kg

Grūdelių dydis 0,5 mm
Sukibimo su pagrindu stipris ≥0,25 N/mm2

Orientacinės sąnaudos 4-6 kg/m2

Pakuotė 25 kg

Produktas
Pagreitinto sukibimo klijai polistireninio putplasčio NEO EPS, EPS, mineralinės vatos MW termoizoliacinėms 
plokštėms klijuoti. 

Aprašymas
Tinkami pagrindai: įprastiniai betonai, mūrai iš keraminių, silikatinių, betoninių (lengvojo ir akytojo
betono), mineralinio tinko, senų tvirtų nebyrančių pagrindų. Prieš klijuojant ant akyto betono, rekomenduoja-
ma prieš tai nugruntuoti pagrindą

Produktas
Specialus mišinys termoizoliacinėms pilistireninio ptplasčio (EPS) ir mineralinės vatos (MW) plokštėms  
klijuoti.

Aprašymas
Pagamintas cemento, mineralinių užpildų bei polimerinių priedų pagrindu. Skirtas termoizoliacinių plokščių 
klijavimui ant mineralinių paviršių: betono, plytų, akytojo betono, keramzitbetonio, keraminių blokelių, senų 
tinkuotų paviršių.

GRUNTAI KLIJAVIMO MIŠINIAI
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HART ArmFlex

HART PU KLEBER

Universalus armavimo mišinys 
33 Sudėtyje turi stiklo pluošto fibrų
33 Atsparus vandeniui ir šalčiui
33 Laidus vandens garams
33 Ypatingai hidrofobiškas
33 Elastingas

Klijuojančios poliuretano putos
33 Stiprus sukibimas su klijuojamais paviršiais
33 Elastingos
33 Atsparios drėgmei ir pūvimui
33 Aukštas sukibimo stipris su visais mineraliniais pagrindais  

bei termoizoliacinėmis plokštėmis

Grūdelių dydis 0,5 mm
Vandens įgeriamumas <0,5 kg/m2

Orientacinės sąnaudos 4-6 kg/m2

Pakuotė 25 kg

Spalva rausva
Darbinė temperatūra nuo -5°C iki +25°C
Eksploatacinė temperatūra nuo -50°C iki +90°C
Tinka tolimesniam apdirbimui po 2 val.
Pakuotė 750 ml

Produktas
Specialus mišinys, sudėtyje turintis stiklo pluošto fibrų. Skirtas termoizoliacinėms polistireninio putplasčio 
(EPS) ir mineralinės vatos (MW) plokštėms armuoti.

Aprašymas
Pagamintas cemento, mineralinių užpildų bei polimerinių priedų pagrindu. Sudėtyje turintis stiklo pluošto 
fibrų. Skirtas termoizoliacinių plokščių ir mineralinių paviršių armavimui, įplukdant armavimo tinklelį.

Produktas
Aukštos kokybės vienkomponenčiai poliuretano klijai polistireninio putplasčio NEO EPS, EPS, PUR, PIR plokš-
tėms klijuoti. Tinka klijuoti įvairias statybines medžiagas, kaip gipskartonio plokštes, OSB, cemento-drožlių 
plokštes ir kt.

Aprašymas
Sudėtyje nėra CFC, HCFC ir PCF junginių. Netinka polietileniniams, tefloniniams, silikoniniams, tepaluotiems 
ir užterštiems paviršiams. Pagaminta Belgijoje.

HART SCHAUM 030

HART EPS Classic 039

Sandarinimo poliuretano putos
33 Ypatingai „šiltos“, šilumos laidumo  

keoficientas 0,030
33 Trumpas pradinis tūrinis pasikeitimas
33 Mažai besiplečiančios, elastingos
33 Atsparios drėgmei ir pūvimui

Baltasis HART EPS70 putplastis
33 Galimi storiai nuo 2 cm iki 60 cm 
33 Galimi skirtingi atsparumai gniuždymui 
33 Šilumos laidumo koeficientas 0,039 W/(mK) 
33 Inertiškas klimato poveikiui

Šilumos laidumo keoficientas λ 0,030 W/(m·K)
Darbinė temperatūra nuo +5°C iki +25°C
Eksploatacinė temperatūra nuo -50°C iki +90°C
Nelipnios putos tampa po 10-14 min.
Pakuotė 750 ml

Gniuždomasis įtempis CS(10)70 ≥ 70 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris 
TR100

≥100 kPa

Degumo klasė E
Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,039 W/(mK)

Produktas
Vienkomponentės, paruoštos naudojimui, kietėjančios dėl aplinkoje esančios drėgmės poliuretano putos. 

Aprašymas
Skirtos izoliuoti ir sandarinti įvairių medžiagų sujungimams, polistireno plokščių siūlėms. Dėl savo unikalių 
šiluminių savybių tinkamos sandarinti EPS NEO plokštėms. Tokiu būdu siūlė bus „šiltesnė“ nei pati plokštė. 
Pagaminta Belgijoje.

Produktas
Polistireninio putplasčio plokštės pastatų apšiltinimui 

Aprašymas
Atsparus senėjimo ir puvimo procesams, laidus vandens garams, optimalus sukibimas su pagrindu.

KLIJAVIMO MIŠINIAI SISTEMINĖS MEDŽIAGOS
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HART EPS NEO 032

HART EPS GEO

Pilkšvasis HART NEO EPS70 putplastis 
33 Galimi storiai nuo 2 cm iki 60 cm 
33 Galimi skirtingi atsparumai gniuždymui 
33 Šilumos laidumo koeficientas 0,032 W/(mK)
33 Rekomenduojama A+, A++ pastatams

HART GEO EPS100 putplastis
33 Galimi storiai nuo 3 cm iki 40 cm 
33 Galimi skirtingi atsparumai gniuždymui 
33 Šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/(mK)
33 Rekomenduojama pamatams šiltinti

Gniuždomasis įtempis CS(10)70 ≥ 70 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris 
TR100

≥100 kPa

Degumo klasė E
Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,032 W/(mK)

Gniuždomasis įtempis CS(10) ≥ 100 kPa
Ilgalaikis vandens įmirkis WL(T) 2
Degumo klasė E
Deklaruojamas šilumos laidumas λD 0,035 W/(mK)
Pakuotė 750 ml

Produktas
Polistireninio putplasčio plokštės su grafitu pastatų apšiltinimui 

Aprašymas
Ypatingai geros šilumos izoliavimo savybės, atsparus senėjimo ir puvimo procesams, laidus vandens garams.

Produktas
Formuotos polistireninio putplasčio plokštės pastatų apšiltinimui

Aprašymas
Geros šilumos izoliavimo savybės, atsparus senėjimo ir puvimo procesams, rekomenduojama cokolio apšil-
tinimui.

GLASFASERGEWEBE HARTEX 160
Stiklo pluošto armavimo tinklelis
33 Atitinka ETAG 004 reikalavimus 
33 Skirtas kompleksinėms pastatų apšiltinimo  

sistemoms ETICS 
33 160 g/m2 
33 Tempimo jėgos 2100/2400 N/5 cm 
33 Akutės 4x4 mm 
33 Sustiprinta antišarminė apsauga
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga Stiklo pluoštas
Sąnaudos 1,1 m2/m2

Pakuotė 1 m x 50 m= 50 m2

Produktas
Atsparus šarmui armavimo tinklelis fasadų šiltinimo sistemoms. 

Aprašymas
Tvirtas, elastingas, kokybiškas stiklo pluošto tinklelis Glasfasergewebe HART 160 armavimo sluoksniui įrengti, 
įplukdant tinklelį į armavimo mišinio masę ant šilumos izoliacinių plokščių.

GLASFASERGEWEBE HARTEX 200
Stiklo pluošto armavimo tinklelis
33 Atitinka ETAG 004 reikalavimus 
33 Skirtas kompleksinėms pastatų apšiltinimo  

sistemoms ETICS 
33 200 g/m2 

33 Tempimo jėgos 2500/3000 N/5 cm 
33 Akutės 6x6 mm 
33 Sustiprinta antišarminė apsauga
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga Stiklo pluoštas
Sąnaudos 1,1 m2/m2

Pakuotė 1 m x 50 m= 50 m2

Produktas
Atsparus šarmui armavimo tinklelis fasadų šiltinimo sistemoms.

Aprašymas
Labai tvirtas, kokybiškas stiklo pluošto tinklelis Glasfasergewebe HART 200 armavimo sluoksniui įrengti, 
įplukdant tinklelį į armavimo mišinio masę ant šilumos izoliacinių plokščių. Tinka naudoti sistemose su sunkia 
apdaila, taip pat sistemose su padidinta apkrova.

IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS SISTEMINĖS MEDŽIAGOS
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HART GEWEBEECKWINKEL
PVC kampas su tinkleliu
33 Tinklelio matmenys 10x15 cm 
33 Sustiprinta antišarminė apsauga
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,5 m/vnt.

Produktas
Tvirtas PVC kaminis profilis angokraščių ir 
pastato kampų armavimui. 

HART LAIBUNGSPROFIL
Lango profilis
33 Plotis 9 mm; 6 mm
33 Termiškai prilydyta tinklelio jungtis su profiliu
33 Plati pagalbinė apsaugos juostelė su lipniu  

paviršiumi lango apsaugai
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,4 m/vnt.
Spalva balta

pilka
ruda

Produktas
Lango profilis Laibungsprofil skirtas lango 
ar durų rėmo jungčiai su angokraščiu įrengti. 
Termiškai pritvirtintas tinklelis užtikrina ilga-
laikę jungtį. Lipni pagalvėlė garantuoja tikslų 
ir greitą montavimą.

HART LAIBUNGSPROFIL DYNAMIC 3D
Deformacinis lango profilis
33 Terminė tinklelio jungtis su profiliu
33 Elastinga spyruokliuojanti minkšto PVC  

pagalvėlė sugeria dideles vibracijas
33 Tarpinė su lango rėmu saugo nuo lietaus
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,6 m/vnt.
Spalva balta

pilka
ruda

Produktas
Lango profilis Laibungsprofil skirtas lango 
ar durų rėmo jungčiai su angokraščiu įrengti. 
Puikiai sugeria įvaržas dėl lango rėmo judėji-
mo. Termiškai pritvirtintas tinklelis užtikrina 
ilgalaikę jungtį. Minkšto PVC 3D pagalvėlė at-
spari daugkartiniam šalčio ir saulės poveikiui.

HART TROPFKANTENPROFIL EXKLUSIV
Nulašinimo profilis
33 Tvirtas kietasis PVC 
33 Terminė tinklelio jungtis su profiliu 
33 Tinko storis iki 5mm
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,5 m/vnt.

Produktas
Profilis Tropfkantenprofil Exklusiv skirtas 
įrengti nulašinimo briauną ant viršutinio an-
gokraščio atbrailos. Dėka stiprios išsikišusios 
briaunos iš kieto PVC yra užtikrinamas ga-
rantuotas vandens nuvedimas žemyn, tokiu 
būdu apsaugant langą ar duris nuo vandens 
ir purvo. Rekomenduojamas naudoti išorinė-
se pastatų apšiltinimo sistemose.

SISTEMINĖS MEDŽIAGOS SISTEMINĖS MEDŽIAGOS
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HART BLECHANSCHLUSS 6404
Skardos profilis
33 Galimybė skardai judėti dėl besikeičiančios  

temperatūros 
33 Hermetizuojanti tarpinė iš minkšto PVC 
33 Saugus ir estetiškas sujungimas
33 Lengvas montavimas
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,5 m

BLECHANSCHLUSS 9550
Skardos profilis
33 Plotis 9 mm; 6 mm
33 Termiškai prilydyta tinklelio jungtis  

su profiliu
33 Plati pagalbinė apsaugos juostelė  

su lipniu  
paviršiumi lango apsaugai

33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2,5 m

Produktas
Profilis Blechanschluss su tinkleliu skirtas su-
jungti skardos lankstiniui su apšiltinta siena.

HART AUFSTECKPROFIL
Užmaunamas profilis
33 Slanki profilio jungtis neleidžia atsirasti trūkiams  

dėl temperatūrinio „vaikščiojimo“
33 Galima naudoti skardos lankstinių ir  

angokraščio sujungimams.

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2 m

Produktas
Aufsteckprofil skirtas sujungti cokolinį aliumi-
nio profilį su armuojančiu sluoksniu. Dėl pa-
pildomo laisvės laipsnio galima naudoti ant 
skirtingo aukščio ir skirtingo storio aliuminio 
lankstinių. Pagaminta Vokietijoje.

HART PVC-SOCKELPROFIL KOMBI
Cokolinis profilis
33 Rekomenduojama A+ pastatams 
33 Nesudaro šalčio tiltelio 
33 Tvirtas tinko užbaigimas ant nulašėjimo briaunos
33 Tinka šiltinant skirtingo storio polistireno plokštėmis
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2 m/vnt.

Produktas
Profilis PVC-Sockelprofil Kombi su tinkleliu 
yra nesudarantis šalčio tiltelio užbaigiamasis 
profilis tarp cokolio ir sienos. 

Aprašymas
Profilis PVC-Sockelprofil Kombi su tinkleliu 
skirtas sujungti šiltinamas pastato sienas su 
šiltinamu cokoliu. Rekomenduojamas pasta-
tams su aukštais šilumos izoliavimo reikalavi-
mais A, A+, A++.
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HART ALU-SOCKELPROFIL
Cokolinis profilis
33 Greitai ir tiksliai montuojamas
33 Nekoroduoja
33 Galimybė sujungti su profiliu Sockel Plus arba Aufsteckprofil
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga aliuminis
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2 m; 2,5 m
Plotis x storis 50 mm x 0,6 mm, 60 mm x 0,6 mm, 70 mm x 0,6 mm, 

80 mm x 0,6 mm, 100 mm x 0,8 mm, 120 mm x 1,0 mm,
130 mm x 1,0 mm, 140 mm x 1,0 mm, 150 mm x 1,0 mm, 
160 mm x 1,0 mm, 170 mm x 1,0 mm, 180 mm x 1,0 mm,
200 mm x 1,0 mm, 250 mm x 1,2 mm, 270 mm x 1,2 mm, 
300 mm x 1,2 mm

Produktas
Sienų apšiltinimo pradžios profilis.

Aprašymas
U formos cokolinis aliuminio profilis ALU-Sockelprofil išlygina sienos plokštuminius netolygumus, saugiai už-
baigia apšiltinimą. Prie cokolinio profilio galima prijungti profilį SOCKEL PLUS dėl tvirtesnio tinklelio sujungimo.

HART SOCKELPLUS
Jungiamasis profilis
33 Slanki profilio jungtis neleidžia atsirasti  

trūkiams  
dėl temperatūrinio „vaikščiojimo“

33 Rekomenduojama naudoti papildomas  
200 mm armavimo tinklelio juostas

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2 m

Produktas
HART Sockelplus skirtas patikimai su-
jungti cokolinį aliuminio profilį su ar-
muojančiu sluoksniu.
Pagaminta Vokietijoje.

HART ABSCHLUSSPROFIL
Baigiamasis profilis
33 L formos briauna garantuoja tvirtą ir  

estetišką užbaigimą
33 Tinka glaisto, tapetų užbaigimui

Medžiaga PVC su tinkleliu
Sąnaudos 1,0 m/m
Ilgis 2 m

Produktas
HART Abschlussprofil skirtas užbaigti 
dekoratyvinio tinko sluoksnį plokštu-
moje. Pagaminta Vokietijoje.

STURZECKWINKEL
Kampo armavimo detalė
33 Tikslus ir patikimas trijų plokštumų armavimas 
33 Greitas ir lengvas montavimas
33 Pagaminta Vokietijoje

Medžiaga Stiklo pluoštas
Sąnaudos 1,0 vnt./vnt.
Armavimo gylis 200 mm

Produktas
Kampo armavimo detalė STURZEC-
KWINKEL skirta armuoti angokraščių 
susikertančius kampus trijose plokš-
tumose. Tiksliai ir patikimai sufor-
muotas kampo geometriją atitinkantis 
elementas iš atsparaus šarmui stiklo 
pluošto eliminuoja įtrūkimus, galin-
čius atsirasti pavojingiausiose vietose 
- ties angokraščių kampais.
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DIAGONAL
Kampo armavimo detalė
33 Mažina įtrūkimų galimybę
33 Greitas ir lengvas montavimas

Medžiaga Stiklo pluoštas
Sąnaudos 1,0 vnt./vnt.
Armavimo plotas 400 mm x 200 mm

Produktas
Kampo armavimo detalė Diagonal skirta ar-
muoti angokraščių susikertančius kampus. 
Mažina įvaržą, sukeliančią įtrūkimus pavo-
jingiausiose vietose - ties angokraščių kam-
pais. Pagaminta Vokietijoje.

SOL-PAD
Palangių profilis
33 SOL-PAD tinka bet kokio tipo palangėms montuoti:  

aliuminio, skardos, plastiko, akmens 
33 Optimalus darbas – fasado apšiltinimo ir palangės  

montavimo darbus galima atlikti atskirai, kitu laiku 
33 Taupoma kaina ir laikas - nereikalinga montuoti  

deformacinių juostelių 
33 Nepasižeidžia angokraščio plokštuma montuojant palanges 
33 Greitas ir tikslus montavimas 
33 Visiškai eliminuojami temperatūrinių išsiplėtimų padariniai 
33 Ilgaamžiškas ir patvarus sujungimas 
33 Palangę galima bet kada demontuoti ar pakeisti kita  

nesuardant angokraščio apdailos

Medžiaga PVC su tinkleliu 
Sąnaudos 2 vnt./palangei
Ilgis 280 mm, 420 mm

Produktas
Profilis SOL-PAD 280 skirtas įrengti saugų ir tvirtą palangės ir apšiltinto angokraščio sujungimą. Apatinis lan-
go kraštas apšiltinamas šilumos izoliacine plokšte, pvz. Styrodur su 5° nuolydžiu ir sumontuojamas jungiama-
sis kampinis palangės profilis su tinkleliu, kuris susideda iš dviejų dalių: U formos plastiko detalės ir slankiojan-
čio profilio su tinkleliu. Dėka tokios konstrukcijos jungtis tarp palangės ir angokraščio tampa sandari, atspari 
temperatūros svyravimams ir vandens patekimui ilgiems eksploatacijos metams. Pagaminta Austrijoje.

GECKO U8
Smeigė be terminės emisijos
33 Absoliučiai „šilta“ smeigė
33 Chi vertė - 0,000 W/K
33 Tinka visiems pagrindams A B C D E
33 Tinka vatai, polistirenui, PUR ir fenolio plokštėms
33 Tinka storiams nuo 100 mm iki 400 mm

Sąnaudos 4-8 vnt./m2

Dėžutėje 150 vnt.

Produktas
Smeigė Gecko U8 skirta A; A+; A++ pasta-
tams. Nulinė šiluminė emisija. Pagaminta 
Lichtenšteine.
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