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Cacoperã rostul dintre douã suprafeþe plane, mascând ºi 
eventualele neregularitãþi rezultate în urma placãrii;
Cmaterialul din care este confecþionat îi conferã o rezistenþã 

sporitã, ceea ce îl recomandã pentru utilizare ºi la exterior 
ºi, în general, în spaþiile supuse unui trafic intens;
Cinserat în adeziv poliuretanic, permite preluarea 

tensiunilor inerente ce apar prin miºcarea plãcilor, ca 
urmare a schimbãrilor de temperaturã ºi a solicitãrilor 
repetate;
Ceste uºor de întreþinut cu geluri non-abrazive, speciale 

pentru curãþarea alamei.

1. Tãiaþi profilul la lungimea doritã.
2. Inseraþi un strat de adeziv în rostul existent între cele douã suprafeþe
    placate.
3. Fixaþi profilul, prin presare, în adeziv.
4. Îndepãrtaþi cu o cârpã surplusul de adeziv.

Profil "T" din TLB  - 
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alamã regalã

Etape de montaj:
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Descriere ºi funcþionalitate:

Notã tehnicã:

Scara 1:1

1. Suprafaþã lisã cu rol de acoperire a rostului dintre
    pardoseli

2. Capete teºite pentru realizarea unei tranziþii sigure cãtre
    cele douã materiale de placare

3. Terminaþie pentru o bunã fixare în adeziv
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*Cotele sunt exprimate în milimetri. 
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Secþiune Cod produs Cod culoare Descriere produs

2,7

Lungime
     (m)

88

TLB147
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Profil T îngust
din  , 

l=10mm, A=8mm
alamã regalã®

Profil T mediu
din  , 

l=14mm, A=8mm
alamã regalã®

Profil T lat
din  ,
L=20mm, A=8mm

alamã regalã®
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