
WIM LISTWA

  ZASTOSOWANIE: 
Profile PVC o zwiększonej sztywności i odporności na odkształcenia oraz mechaniczne 
uszkodzenia. Ochraniają krawędzie p ł y tek w narożach zewnętr znych, ukr y wają 
niedoskonałości ich cięć oraz tworzą półkoliste połączenie prostopadłych względem siebie 
płytek. Są stosowane do estetycznego zakończenia górnej  krawędzi płytek ułożonych na 
ścianach i cokołach oraz do innych dekoracyjnych celów zależnie od kreatywności projektanta 
czy glazurnika. Występują w szerokiej gamie kolorystycznej, co umożliwia ich dopasowanie 
do barwy spoiny. Posiadają trwały kolor, odporny na UV oraz środki czyszczące stosowane do 
mycia glazury i terakoty. Perforowane  ramie  listwy ułatwia jej szybki montaż w zaprawie 
klejowej a różna wysokości listwy pozwala na licowanie płytki z krawędzią profilu. 

  SPOSÓB UŻYCIA:
Profile PVC  montować na etapie wykonywania okładziny. Na podłoże nanieść cementową  
zaprawę klejową i za pomocą pac y zębatej rozprowadzić  w miejscu  stosowania.  
W przewidzianym dla listwy miejscu wtopić  jej ramię montażowe. Zaszpachlować  dodatkowa 
ilością kleju, po czym starannie przykleić płytkę tak, aby dochodziła do widocznej części listwy. 
Ewentualne szczeliny między listwa a płytką wypełnić  zaprawą podczas fugowania.

  DANE TECHNICZNE:
Długość: 2500 mm
Wysokość:  8 mm, 10 mm
Rodzaj: wewnętrzna / zewnętrzna
Barwa: 29 kolorów
Ciężar właściwy: 1,35 g/mm
Wytrzymałość na rozciąganie: 45 N/mm2
Moduł E: 3300 M/mm2
Temperatura mięknięcia:  > 100°C
Temperatura stosowania (montażu): minimum +10°C
Twardość wg Shora: 82 Shore D

UWAGA:
Niniejsza karta techniczna jak i wskazówki oraz zalecenia w niej zawarte są oparte 
na naszym doświadczeniu, maja one charakter wyłącznie informacyjny i powinny 
być potwierdzone przez wyczerpujące zastosowanie praktyczne. WIM sp. z o.o. 
nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód wynikających 
z nieodpowiedniego użycia produktów. Zrezygnowano z umieszczania danych, 
które SA dla fachowców oczywiste. Użytkownik powinien określić, czy produkt 
jest odpowiedni do użycia i jest on całkowicie odpowiedzialny za nieprawidłowe 
wykonanie okładziny.

  Ochraniają krawędzie płytek przed wyszczerbieniem
  Łączą dwie płaszczyzny płytek
  Maskują krawędzie płytek
  Posiadają trwały kolor, odporny na UV
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