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PERFECTA PKB122 prze-
znaczony jest do wykańczania brzegów 
bocznych balkonów i tarasów, aby zapo-
biec przedostawaniu się wody na zewnątrz 

po posadzce wzdłuż spadku do krawędzi 
odpływowej na której zamontowano pro-

-
nie narażonych krawędzi, zabezpiecza 
brzegi  przed wnikaniem wody chroniąc 
je przed zawilgoceniem i rozmrożeniem.  

 
żyć hydroizolację i kolejne warstwy 
posadzki np. płytki na zaprawie kle- 
jowej lub posadzkę żywiczną.

-
nane są z aluminium pokrytego powłoką polie-
strową w kolorach RAL  lub ze stali nierdzewnej 

-
niki atmosferyczne, oddziaływanie promieni UV  
i posiadają wysokie walory estetyczne. 

-
niki(2), odbojnik przyścienny(3).  Taras powi-
nien posiadać spadek min. 2%. Podłoże musi 
być nośne, w miejscu planowanego mon-
tażu wzdłuż krawędzi balkonu wykonać uskok 
o szer. 80 mm i głębokości min. 5mm. Mon-
taż rozpocząć od dopasowania i docięcia  

-
dzy elementami w celu kompensacji naprę-

hydroizolacji i mocujemy kołkami ø4mm  
z zachowaniem odstępów kompensacyjnych. 

taka potrzeba zamontować odbojnik przy-
ścienny. Należy zadbać, aby w obszarze połą-

zapewnić stały spadek powierzchni, następ-
nie jeżeli wymaga tego system hydroizolacji 

zastosować taśmę uszczelniającą. Warstwę 
hydroizolacji nałożyć do górnej krawędzi pro-

-
centa tych wyrobów. Przy poprawnie zamon-

wystawać  ok. 14-20 mm ponad powierzchnię 
użytkową posadzki. W przypadku przyklejania 
płytek ceramicznych należy pozostawić szcze-

-
lem, którą następnie należy wypełnić trwale 
elastyczną masą uszczelniającą.  Powierzch-

-
niem. Wszystkie zastosowane materiały muszą 
być odporne na działanie czynników atmos-
ferycznych i nadawać się do stosowania na 
zewnątrz, a wszystkie prace winny być wyko-
nywane zgodnie kartami technicznymi,  prze-
pisami i sztuka budowlaną.

Systemowe pro�le brzegowe do obróbki krawędzi bakonów i tarasów
z zastosowaniem dla większości systemów hydroizolacji

Profile brzegowe PKB122 do balkonów i tarasów
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Wymiary
Pro�le produkowane są o długościach 200 cm. 
Wysokość krawędzi czołowej H:

PKB 122 AL (alu), PKB 122 S (stal) 
H-122 mm    a-27mm
Hz , az  - wymiar na zamówienie

System i sposób montażu
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