
Eredeti VELUX termékek a biztonságos beépítésért  

LSG 1000

Belső burkolat váz és párafékező fólia

A belső burkolat váz jellemzői A párafékező fólia jellemzői

Méretre szabható 
bármekkora 
tetőtéri ablakra

Gyors, könnyű és 
biztonságos a 
szerelése

Optimalizálható 
a hőszigetelés, 
kiküszöbölhetők 
a hőhidak

A párafékező fólia 
tökéletesen csat-
lakozik a párazáró 
beépítés érdeké-
ben

A párafékező fóli-
át hegesztett sar-
kokkal és tömí tés-
sel láttuk el a 
100%-os pára-
zárásért

Az egyedi megerő-
sített gumitömítés 
pontosan illeszke-
dik az ablak nút-
jába

A célszerszám 
egylépéses mun-
kafolyamatot tesz 
lehetővé

Új

• Rugalmas acél váz a gipszkarton szereléséhez
• Könnyű és gyors beépítés
• Bármely tetőhajláshoz és 225–550 mm közötti tetővastagsághoz jól illeszkedik 
• A hőszigetelésnek kialakított nagyobb hely csökkenti a hőhíd kialakulásának veszélyét
• Tartalmazza a BBX párafékező fóliát is, amely megakadályozza 

a páralecsapódást a tetőszerkezetben
• A váz megtartja a hőszigetelést és a méretre szabott belső burkolat lemezeket
• Lehetővé teszi, hogy a belső burkolat keret nélkül készüljön 
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Könnyű beépítés
Takarítson meg időt és fáradságot az új, gipsz-
kartonhoz való belső burkolat acélvázzal. Nem 
kell többé a fúrófejeket keresgélni a helyszínen. 
A teleszkópos profilok rugalmassá és könnyen 
használhatóvá teszik a vázat 225 és 550 mm 
közötti tetővastagság esetén.

Mérsékelt hőhídveszély
Az LSG profil 70 mm széles merőleges csatla-
kozást hoz létre a tetőtéri ablaknál, így lehető-
vé válik az optimális hőszigetelés az ablak kö-
rül, mellyel csökken a hőhídak veszélye.
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Biztonságos beépítés
Az acélprofilok erős alapot adnak a VELUX 
BBX párafékező fólia és a tető párafékező 
fóliá jának csatlakoztatásához. Az eredmény a 
párafékező fóliák lehető legjobb csatlakozása: 
párazáró, ragasztott és zárt kapcsolat.
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Szerelés új belső 
burkolatra

Szerelés meglévő 
belső burkolat 
esetén

Szerelés 
ablakpárkány 
esetén

Szerelés 
ablaksorolás 
esetén

Szerelés 
ablaksorolás 
esetén

Műszaki jellemzők 

Belső burkolat váz – LSG
Elemek: 0,5 mm vastag tűzihorganyzott, 

hidegen hengerelt acéllemez 

Csavarok: 3,5 × 25 mm ; Torx 15

Tető-
hajlásszög: 

15°–90°
(30°–60° a vízszintes/függőle-
ges beépítéshez)

Tető-
vastagság:

 225–550 mm

Párafékező fólia – BBX
Fólia: polietilén (PE-LD) 150 μm

Tömítés: 2K sajtolt műanyag, 
pl. LDPE és TPV, vízálló

Ragasztószalag 
párafékező fóliához

Szélesség = 60 mm

Tűzállóság: B2 osztály (DIN 4102),
E osztály (EN 13501)

Tetővastagság:  Max. 530 mm

Tetőhajlásszög: 15°–90°

Páraáteresztés: vízpára-áteresztési képesség
< 0,6g/(m²×24h) EN 1931

Nézze meg, mennyi időt spórolhat!

A szerelés 
lépései

Hagyományos 
helyszíni 
burkolat

VELUX belső 
burkolat váz

Előkészítés 2,0 óra

LSG szerelés 0,5 óra

Hőszigetelés 0,5 óra 0,5 óra

Párafékező fólia 1,0 óra 0,5 óra

Gipszkarton illesztése 1,5 óra 1,5 óra

Glettelés és festés 1,5 óra 1,5 óra

Összesen 6,5 óra 4,5 óra

Megtakarítás: 2,0 óra

2ó


