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CECHY TECHNICZNE PRODUKTU 
PROFILE ALLEGRO 

1. MATERIAŁ 

Nazwa produktu: 
Profile ALLEGRO 
  
Materiał: 
Żółta, twarda pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości 
Wolna od CFC 

Gęstość: 
Ok.: 200 kg/m3 

Wykończenie: 
Matowy biały podkład akrylowy do pomalowania

2. CECHY SZCZEGÓLNE 

Powierzchnie widoczne: 
Technologia produkcji gwarantuje otrzymanie twardej i gładkiej powierzchni o ostrych 
krawędziach, dokładnie oddającej motywy dekoracyjne. 

Powierzchnie klejone: 
Łączenia nachylone (kąt nachylenia 2°), zapewniaj ące lepsze dopasowanie, zostały 
ofrezowane dla lepszej przyczepności. 

Wymiary: 
Długość profilu: 2 m. 

Rozszerzanie pod wpływem wilgotności i ciepła
Testy wykazują, że materiał zachowuje się podobnie do drewna: jego wymiary mogą
zmieniać się pod wpływem zmian temperatury, a zwłaszcza wilgotności. 
Stosowanie się do instrukcji przechowywania i montażu oraz dobra jakość kleju, są
niezbędne dla zapewnienia jakości i trwałości produktu.  

3. MONTAŻ

Warunki przechowywania i montażu: 
Aby zachować swą jakość, produkt powinien być przechowywany i montowany w warunkach 
podobnych do tych, w jakich pozostanie po ostatecznym montażu. Stanowczo odradzamy 
przymocowywanie produktu do mokrych powierzchni (świeży gips) oraz przyśpieszone 
suszenia (strumień gorącego powietrza, odwilżacz, ekstremalnie wysokie temperatury).  
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Podłoże: 
Profile mogą zostać przymocowane do następujących rodzajów podłoża: ściany wewnątrz 
budynku, pokryte gładzią gipsową lub tapetą papierową, płyty gipsowo-kartonowe,  

Narzędzia: 
Piła nmc-Multi-Cut oraz skrzynka uciosowa nmc-Vario / Vario Plus. 

Kleje i łączenia: 
Spoiwo Adefix® P5 do profilów NMC. 
Optymalna grubość warstwy kleju wynosi 1 mm. 
Należy posmarować klejem wszystkie łączenia oraz powierzchnie, które powinny zostać
przyklejone. Pozostaw na każdym łączeniu 3-milimetrową warstwę kleju. 
Jak wszystkie kleje, spoiwo nie powinno być używane w temperaturze niższej niż 5°C i 
wyższej niż 30°C ani przy bezpo średnim, silnym nasłonecznieniu. 

Wykończenie: 
Dzięki naniesionemu w procesie produkcji podkładowi, profile ALLEGRO mogą zostać
pokryte każdym rodzajem farby, z wyjątkiem farb krzemianowych. 

4. ZALECENIA SZCZEGÓLNE 

Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych: 
Według obowiązujących przepisów o substancjach niebezpiecznych, produkty poliuretanowe 
ALLEGRO nie są zaliczane do “silnie trujących”, ani do “trujących”. 
  
Ochrona środowiska: 
Żaden z produktów ALLEGRO nie zawiera rozpuszczalników ani CFC. Ich produkcja 
przebiega zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Ważne:
Elementy te mogą pełnić funkcję tylko i wyłącznie dekoracyjną, z wykluczeniem wszelkich 
funkcji strukturalnych; nie zostały one zaprojektowane, by znosić jakiekolwiek obciążenia i 
muszą być odizolowane elastycznymi łączeniami od wszelkich elementów, które mogłyby 
przenosić naprężenia bądź drgania.  

Uwaga: 
Niniejsza karta opisu technicznego sporządzona została na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez uprzedniego powiadomienia. 
Z wyłączeniem odmiennych uzgodnień, sporządzonych na piśmie, wszelkie nasze opracowania, szkice, notatki, 
porady lub inne dokumenty techniczne dotyczące funkcjonalności, zachowania lub ewentualnych parametrów 
naszych artykułów, są przekazywane jedynie w celach informacyjnych i dla najczęściej występujących warunków 
użytkowania wyrobów, w normalnych warunkach stosowania i klimatu (umiarkowane regiony Europy) lub dla 
warunków określonych pisemnie przez klienta. Z wyłączeniem przypadku wprowadzenia w błąd lub wystąpienia 
poważnego błędu z naszej strony, te opracowania, zalecenia i inne dokumenty techniczne, nie mogą być
podstawą do zgłaszania wobec nas żadnych roszczeń. Do obowiązków klienta należy ich skontrolowanie i 
sprawdzenie zgodności z warunkami użytkowania przewidzianymi przez klienta.  


