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Listwy cokołowe
Metal Line

Metal Line 90 - 790

Zastosowanie

Metal Line 90, wykonana z aluminium anodowanego, jest oferowana w różnych wykończeniach i wysokościach, stanowiąc najbardziej minimalistyczną
wersję listwy przypodłogowej, umożliwiając stworzenie eleganckiego i wyrafinowanego połączenia między ścianą i podłogą. Dzięki obecności
wystającej listwy montażowej, gwarantuje perfekcyjne pokrycie strefy obwodowej, spełniając wymagania techniczne w stosunku do tzw. podłóg
pływających i umożliwiając zakrycie minimalnych obwodowych przestrzeni dylatacyjnych.
Jest łatwa i szybka w instalacji w ścianie za pomocą odpowiednich klejów (typu PP/86).

Modele 90/6 i 90/8 w wykończeniu z anodowanego srebra są dostarczane w wersji z taśmą samoprzylepną w celu zagwarantowania jeszcze szybszej
instalacji.

Dostępne są specjalne części do realizacji połączeń o funkcji: narożników zewnętrznych, narożników wewnętrznych, łączników i zaślepek,
pozwalających uzyskać jednolity i spójny końcowy efekt.

Listwa przypodłogowa Metal Line 790, wykonana ze stali nierdzewnej, oferowana jest w różnych wykończeniach i wysokościach. Jest ona zgodna z
minimalistycznymi tendencjami wzornictwa i wyposażenia i nadaje pomieszczeniom szczególny charakter.
Dzięki obecności wystającej listwy montażowej, gwarantuje perfekcyjne pokrycie strefy obwodowej, spełniając wymagania techniczne w stosunku do
tzw. podłóg pływających i umożliwiając zakrycie minimalnych obwodowych przestrzeni dylatacyjnych.
Jest łatwa i szybka w instalacji w ścianie za pomocą odpowiednich klejów (typu PP/86).

Dostępne są specjalne części do realizacji połączeń o funkcji: narożników zewnętrznych, narożników wewnętrznych, łączników i zaślepek,
pozwalających uzyskać jednolity i spójny końcowy efekt.

Materiały

Aluminium anodowane

Stop Al-Mg-Si poddawany termicznej obróbce w warunkach T6 (6060 T6)
Profile są wykonane metodą wyciskania, a następnie poddawane procesowi anodyzacji.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Cement oraz jego pochodne po dodaniu wody
wytwarzają substancje alkaiczne, które wchodząc w reakcje z powierzchnią profilu mogą doprowadzać do korozji metalu (formowanie się tlenku
aluminium). Z tego powodu odkryta powierzchnia profilu musi być na bieżąco i delikatnie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów stosowanych do
wykonywania fug.
Na skutek zużycia i zadeptywania (w przypadku profili montowanych na podłogach), powierzchnie anodowane ulegają zniszczeniu tracąc w ten sposób
oryginalne wykończenie.

Aluminium polerowane

Stop Al-Mg-Si poddawany termicznej obróbce w warunkach T6 (6463 T6)
Profile są wykonane metodą wyciskania, a następnie obrabiane mechanicznie.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Cement oraz jego pochodne po dodaniu wody
wytwarzają substancje alkaiczne, które wchodząc w reakcje z powierzchnią profilu mogą doprowadzać do korozji metalu (formowanie się tlenku
aluminium). Z tego powodu odkryta powierzchnia profilu musi być na bieżąco i delikatnie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów stosowanych do
wykonywania fug.
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Nie używać profili z aluminium polerowanego na podłogach.

Aluminium lakierowane
Stop Al-Mg-Si poddawany termicznej obróbce w warunkach T6 (6060 T6)
Profile są wykonane metodą wyciskania, a następnie lakierowane.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych, natomiast nie są odporne na przeciążenia
mechaniczne, mogące uszkodzić zewnętrzną powłokę. W związku z tym nie zalecamy ich stosowania na podłogach. Odkryta powierzchnia profilu musi
być na bieżąco i delikatnie oczyszczana z cementu, kleju i materiałów stosowanych do wykonywania fug.
Stal Nierdzewna

AISI 304 – DIN 1.4301
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na większość czynników chemicznych i atmosferycznych, na wapno i zaprawę murarską, kleje do płytek
oraz na środki czyszczące. Zalecana do montażu również w przemyśle spożywczym, szpitalach, basenach oraz ogólnie do użytku zewnętrznego.

Ogólne uwagi na temat metali

Aluminium i Stal Nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301 nie są odporne na wszystkie związki chemiczne, w związku z czym nie należy dopuszczać do
tego, aby miały kontakt ze szczególnie agresywnymi substancjami, takimi jak kwas solny (HCl) i kwas fosforowy (H3PO4).

Produkty stosowane do czyszczenia kamieni, ceramiki i gresu, takie jak na przykład kwas solny, amoniak, wybielacz lub podchloryn sodu, mogą w
silnym stopniu wywoływać korozję. Ponadto zawsze należy w miarę możliwości jak najszybciej i jak najdelikatniej usuwać z powierzchni profili
pozostałości cementu, kleju i materiałów stosowanych do wykonywania fug.

Montaż

Układanie na klej typu PP/86
Wyjąć listwę przypodłogową z opakowania.
Jeżeli na wyrobie znajduje się zabezpieczenie (folia zabezpieczająca i/lub termokurczliwa), chroniące warstwę wykończeniową produktu, należy je
zdjąć.
Wymierzyć potrzebną długość i dociąć listwę przypodłogową przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Dociętą do wymiaru listwę przypodłogową ułożyć w prawidłowej pozycji i zamocować do ściany przy użyciu odpowiednich klejów (typu PP/86),
upewniając się wcześniej czy miejsce, w którym zostanie ona ułożona, jest dokładnie oczyszczone.
Docisnąć i przytrzymać przez klika minut, tak aby docisk był rozłożony równomiernie na całej długości listwy. Jest to istotne w tym celu, aby listwa
przylegała prawidłowo na całej powierzchni klejenia.
Układanie na taśmę klejącą
Wyjąć listwę przypodłogową z opakowania.
Jeżeli na wyrobie znajduje się zabezpieczenie (folia zabezpieczająca i/lub termokurczliwa), chroniące warstwę wykończeniową produktu, należy je
zdjąć.
Wymierzyć potrzebną długość i dociąć listwę przypodłogową przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Zdjąć papier ochronny upewniając się, że powierzchnia, na której zostanie ułożona listwa przypodłogowa nie jest zabrudzona i tłusta. Przyłożyć listwę
do ściany, naciskać z jednakową siłą na całej długości w celu uzyskania prawidłowego przylegania na całej powierzchni klejenia.

Konserwacja i pielęgnacja

Aluminum
Aluminium nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych i jest proste do utrzymania przy użyciu bezbarwnego, rozcieńczonego w wodzie
alkoholu lub zwykłych środków czyszczących, pod warunkiem, ze nie będą one oparte na związkach kwaśnych (np. kwas solny i fluorowodorowy).
Zazwyczaj do czyszczenia używa się środków czyszczących występujących pod różnymi nazwami handlowymi, oferowanych przez różnych
producentów.

Ogólnie ujmując dostępne są trzy typy produktów:

Środki alkaiczne• 
Środki neutralne• 
Środki kwasowe• 

Zalecamy wykonywanie czyszczenia przy użyciu środków neutralnych rozcieńczonych wodą, a następnie ich spłukiwanie samą wodą przy użyciu
gąbek i/lub delikatnych ściereczek, aby nie dopuścić do powstawania zarysowań i/lub uszkodzenia powierzchni anodowanej, polerowanej,
lakierowanej.

W czasie czyszczenia należy bezwzględnie zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Nie wolno stosować środków kwasowych lub alkaicznych, ponieważ mogą uszkodzić aluminium;• 
Nie wolno stosować środków i/lub materiałów ścierających;• 
Nie wolno stosować rozpuszczalników organicznych do czyszczenia powierzchni lakierowanych;• 
Nie wolno stosować środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym;• 
Nie nakładać środków czyszczących bezpośrednio na czyszczone powierzchnie;• 

Czyszczone powierzchnie muszą być zimne (T°max = 30°C) oraz nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Stosowane środki czyszczące także muszą być zimne (T°max = 30°C), a do czyszczenia nie mogą być używane urządzenia na parę pod ciśnieniem.

Ostatnią fazą czyszczenia powinno być zawsze dokładne opłukanie wodą czyszczonych części, a następnie niezwłoczne osuszenie ich przy pomocy
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miękkich ściereczek lub irchy. Nie ma konieczność przeprowadzania konserwacji przy użyciu środków nabłyszczających lub podobnych.

Dokładne czyszczenie profili należy wykonywać zgodnie z ustaloną częstotliwością i według wskazówek podanych na opakowaniu wyrobu. Ma to na
celu niedopuszczenie do tego, aby pozostałości cementu, materiału do wykonywania fug lub innych podobnych produktów, niszczyły warstwy
powierzchniowe profili.
Stal nierdzewna
Powierzchnie ze stali nierdzewnej mogą być polerowane przy użyciu specjalnych produktów, dostępnych na rynku.
Stal nierdzewna jest prosta w czyszczeniu i wyjątkowo higieniczna; jej gładka powierzchnia, pozbawiona porów, w wysokim stopniu utrudnia
przyleganie i gromadzenie się bakterii i/lub innych mikroorganizmów.
Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby utrzymać powierzchnie ze stali w idealnym stanie: przemycie ciepłą wodą z mydłem, obfite spłukanie
i osuszenie przy użyciu miękkiej ściereczki.
W przypadku powierzchni narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub czynników agresywnych, zalecamy okresowe czyszczenie profilu
ze stali nierdzewnej, w celu zapobieżenia zmianom powierzchniowym oraz powstawaniu korozji.
Powierzchnie z wykończeniem szczotkowanym należy zawsze czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania, nie w poprzek.
W przypadku zarysowań należy użyć specjalnego środka czyszczącego/nabłyszczającego do stali nierdzewnej oraz delikatnej ściereczki.

W żadnym przypadku nie wolno używać do czyszczenia:

środków czyszczących zawierających kwas chlorowodorowy (solny, dostępny na rynku), kwas fluorowodorowy lub wybielacz; nie należy
dopuszczać do bezpośredniego kontaktu powierzchni ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlorki, chyba, że taki kontakt będzie
krótkotrwały, a po nim nastąpi obfite spłukiwanie;

• 

środków ściernych w proszku, które mogłyby uszkodzić warstwę wykończeniową profilu.• 

Nie należy dopuszczać do tego, aby profile ze stali nierdzewnej pozostawały w zbyt długim kontakcie z przedmiotami lub narzędziami wykonanymi ze
stali zwyczajnej (np. szczotki lub wełna stalowa stosowane zazwyczaj do usuwania pozostałości zaprawy murarskiej i innych podobnych produktów), z
których mogłyby się przenosić cząsteczki żelaza (zanieczyszczenia), powodując powstawanie rdzawych plam na powierzchni.
Nie należy pozostawiać przez zbyt długi czas wilgotnych ściereczek lub gąbek w kontakcie z powierzchnią stali nierdzewnej, ponieważ mogłoby to
spowodować formowanie się nieestetycznych plam po wodzie.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Do gaszenia pożaru należy stosować produkty chemiczne, suchy piasek lub stałe substancje gaszące.

UWAGI Postępować ostrożnie z profilami, stosując odpowiednie rękawice zabezpieczające przed zranieniem i/lub pocięciem rąk.
Pomimo tego, że niniejsze wskazówki i zalecenia są oparte na naszym doświadczeniu, mają one charakter wyłącznie informacyjny i powinny
być potwierdzone przez wyczerpujące zastosowania praktyczne.
Profilpas uchyla się od odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód osobowych i materialnych wynikających z nieodpowiedniego
użycia produktu.
Użytkownik powinien określić, czy produkt jest lub nie jest odpowiedni do użycia i jest on całkowicie odpowiedzialny za nieprawidłowe
ułożenie nawierzchni.
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90

Profil

Artykuł 90/4 SF 90/5 SF 90/6 A 90/6 SF 90/6 SF 90/7 SF 90/8 A 90/8 SF 90/8 SF 90/10 SF 

Samoprzylepny Samoprzylepny 

wysokość H [mm] 40 50 60 60 60 70 80 80 80 100 

szerokość L [mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

długość [cm] 200 200 200 200 400 200 200 200 400 200 

Aluminium anodowane

Srebrny 78080 78084 78106 78100 78101 78138 78136 78130 78131 78137

Narożnik wewnętrzny

Artykuł 90/4I 90/5I 90/6I 90/7I 90/8I 90/10I 

wysokość H [mm] 40 50 60 70 80 100 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78236 78231 78190 78370 78195 78091

Narożnik zewnętrzny

Artykuł 90/4E 90/5E 90/6E 90/7E 90/8E 90/10E 

wysokość H [mm] 40 50 60 70 80 100 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78235 78230 78191 78371 78196 78090
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Zaślepka prawa/lewa

Artykuł 90/4P 90/5P 90/6P 90/7P 90/8P 90/10P 

wysokość H [mm] 40 50 60 70 80 100 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78238 78233 78193 78373 78198 78093

Łącznik

Artykuł 90/4G 90/5G 90/6G 90/7G 90/8G 90/10G 

wysokość H [mm] 40 50 60 70 80 100 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Srebrny 78237 78232 78192 78372 78197 78092

Profil

Artykuł 90/4T SF 90/5T SF 90/6T SF 90/8T SF 

wysokość H [mm] 40 50 60 80 

szerokość L [mm] 10 10 10 10 

długość [cm] 200 200 200 200 

Aluminium polerowane błyszczące

Tytan 78083 78087 78111 78141

Narożnik wewnętrzny

Artykuł 90/4TI 90/5TI 90/6TI 90/8TI 

wysokość H [mm] 40 50 60 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane błyszczące

Tytan 78302 78334 78268 78272

Narożnik zewnętrzny

Artykuł 90/4TE 90/5TE 90/6TE 90/8TE 

wysokość H [mm] 40 50 60 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane błyszczące

Tytan 78303 78335 78266 78270

Zaślepka prawa/lewa

Artykuł 90/4TP 90/5TP 90/6TP 90/8TP 

wysokość H [mm] 40 50 60 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane błyszczące

Tytan 78305 78337 78269 78273
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Łącznik

Artykuł 90/4TG 90/5TG 90/6TG 90/8TG 

wysokość H [mm] 40 50 60 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane błyszczące

Tytan 78304 78336 78267 78271

Profil

Artykuł 90/4F SF 90/4S SF 90/4TM SF 90/5S SF 90/6F SF 90/6S SF 90/6TM SF 90/8S SF 90/8TM SF 

wysokość H [mm] 40 40 40 50 60 60 60 80 80 

szerokość L [mm] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

długość [cm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Aluminium polerowane satynowane

Srebrny 78082 78086 78105 78133

Złoty 78107 78135

Tytan 78088 78102 78134

Fumè 78089 78104

Narożnik wewnętrzny

Artykuł 90/4FI 90/4SI 90/4TMI 90/5SI 90/6FI 90/6SI 90/6TMI 90/8SI 90/8TMI 

wysokość H [mm] 40 40 40 50 60 60 60 80 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane satynowane

Srebrny 78240 78344 78252 78260

Złoty 78256 78264

Tytan 78306 78360 78374

Fumè 78330 78364

Narożnik zewnętrzny

Artykuł 90/4FE 90/4SE 90/4TME 90/5SE 90/6FE 90/6SE 90/6TME 90/8SE 90/8TME 

wysokość H [mm] 40 40 40 50 60 60 60 80 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane satynowane

Srebrny 78241 78345 78250 78258

Złoty 78254 78262

Tytan 78307 78361 78375

Fumè 78331 78365

Zaślepka prawa/lewa

Artykuł 90/4FP 

wysokość H [mm] 40 

Polipropylen kolor aluminium anodowane

Fumè 78333

Artykuł 90/4SP 90/4TMP 90/5SP 90/6FP 90/6SP 90/6TMP 90/8SP 90/8TMP 

wysokość H [mm] 40 40 50 60 60 60 80 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane satynowane
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Srebrny 78243 78347 78253 78261

Złoty 78257 78265

Tytan 78309 78363 78377

Fumè 78367

Łącznik

Artykuł 90/4FG 90/4SG 90/4TMG 90/5SG 90/6FG 90/6SG 90/6TMG 90/8SG 90/8TMG 

wysokość H [mm] 40 40 40 50 60 60 60 80 80 

Polipropylen kolor aluminium polerowane satynowane

Srebrny 78242 78346 78251 78259

Złoty 78255 78263

Tytan 78308 78362 78376

Fumè 78332 78366

Profil

Artykuł 90/6 SF 90/8 A 90/8 SF 

Samoprzylepny 

wysokość H [mm] 60 80 80 

szerokość L [mm] 10 10 10 

długość [cm] 200 200 200 

Aluminium lakierowane

Antracytowy 78118

RAL 1013 Biało-perłowy 78151 78143

RAL 3002 - Czerwony 78154 78146

RAL 7030 - Kamienno-szary 78152 78144

RAL 7035 - Jasnoszary 78153 78145

RAL 9005 - Czarny 78155 78147

RAL 9010 - Biały 78112 78150 78142

Szary antyk 78119
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790

Profil

Artykuł 790/6 SF 

wysokość H [mm] 60 

szerokość L [mm] 10 

długość [cm] 270 

Stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301 błyszcząca

78129

Profil

Artykuł 790/4 SF 790/6 SF 790/8 SF 

wysokość H [mm] 40 60 80 

szerokość L [mm] 10 10 10 

długość [cm] 270 270 270 

Stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301satynowana

78128 78126 78127

Narożnik wewnętrzny

Artykuł 790/4IS 790/6IS 790/8IS 

wysokość H [mm] 40 60 80 

Polipropylen kolor stal satynowana

78246 78096 78226
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Narożnik zewnętrzny

Artykuł 790/4ES 790/6ES 790/8ES 

wysokość H [mm] 40 60 80 

Polipropylen kolor stal satynowana

78245 78095 78225

Zaślepka prawa/lewa

Artykuł 790/4PS 790/6PS 790/8PS 

wysokość H [mm] 40 60 80 

Polipropylen kolor stal satynowana

78248 78098 78228

Łącznik

Artykuł 790/4GS 790/6GS 790/8GS 

wysokość H [mm] 40 60 80 

Polipropylen kolor stal satynowana

78247 78097 78227
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