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LENA® ETICS
PERFIL ARRANQUE

1.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Perfil arranque é um perfil em alumínio Cru Perfurado para auxiliar o arranque do sistema ETICS,
garantindo um alinhamento retilíneo das placas de isolamento.
Encontra-se disponível em espessura de 30 a 80 mm, em perfis de 2,5m de comprimento. É fornecido
em embalagens de 10 un. (25m cada).
2.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Perfil arranque é utilizado para limitar o contorno inferior da fachada e serve de suporte às placas
isolantes enquanto o produto de colagem não adquire presa. Para além disso confere proteção inferior
do sistema contra agressões externas.
3.
•

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicação:

O perfil de arranque deve ser posicionado pelo menos 5cm acima do terreno e fixado à parede com tapit com espaçamento máximo de 50 cm.
A zona de suporte do perfil de arranque deve estar regularizada de forma que assente perfeitamente, caso contrário devem ser utilizados niveladores
junto com os tapits de fixação.
Ao realizar o assentamento devem prever-se juntas de 2 a 3 mm entre os topos dos perfis de arranque de modo a absorver a expansão térmica dos
materiais, utilizando ligadores.

4.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA
Rua dos Castanheiros, nº 11 Boa Vista
2420-415 LEIRIA, Portugal
Tel: 244 723 720
E-mail: comercial@lena.pt
www.lena.pt

A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa
fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A
nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua
caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua
aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.
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