
HLINÍKOVÉ LIŠTY "K" a "L" pro  flexibilní kartáčky šíře 6,7 mm

k usnadnění montáže flexibilních kartáčků na nerovné podklady. Určeno pro

všechny varianty šíře 6,7 mm a výšky od 3 do 25 mm.

"L" profil"K" profil

LP lišta s kartáčkem šíře 6,7mm, plastovým držákem, samolepící je

ekonomickou alternativou níže uvedené samostatné hliníkové lišty

„L“, která se před osazením kartáčkem obvykle povrchově upravuje

eloxováním. Plastová varianta je ovšem kompletní, tedy s

kartáčkem určité výšky a navíc osazena samolepící páskou,

umožňující v interiéru pohodlnou montáž nalepením na hladké,

rovné, bezprašné plochy s vyzrálou konečnou povrchovou úpravou.

V případě montáže na méně kvalitní povrch se v naznačené rýze

provede na koncích zafixování vruty vel. 1-3 mm  popřípadě po

celé délce. Případně lze zafixovat i  sponkami.

V kombinaci se vsazeným kartáčkem šíře 6.7mm,výšky od 10 do 18

mm lze tuto LP lištu použít na celou řadu horizontálního   i

vertikálního utěsnění spár posuvných dveří, dveřních pouzder.

Při vlastní montáži je vhodné po zkrácení na požadovanou délku

provést zabezpečení proti případnému vysunutí kartáčku z lišty.

Doporučuje se proto v liště na jednom konci plastovou základnu

kartáčku přilepit kapičkou silikonového tmelu či jiného lepidla na

umělé hmoty. Lze rovněž použít několika centimetrový proužek

oboustranné lepící pásky.

Další aplikací je neviditelné, skryté utěsnění spodku interiérových

dveří. Velmi ekonomickou variantou se jeví LP lišta v případě

použití jako skrytého interiérového utěsnění spodku dveří oproti

hladkému povrchu podlahy. Vůči osvědčené hliníkové variantě pod

označením DBS, s pevně zajištěným nevyměnitelným kartáčkem a

tím určením pro spáru 8 až 13 mm a s uchycením vruty, lze zde při

vhodném výběru vytěsnit spáru až do 18mm. Při předpokládaném

zkrácení spodku dveří bude jistě provedeno upevnění vruty. Po

vlast-ním zkrácení LP lišty na požadovanou délku je vhodné provést

již výše popsané zafixování kartáčku proti vysunutí.

barva lišty: barva kartáčku:šedá šedá

V cenové tabulce uvedená velikost spáry je vymezena pro případ

utěsnění spodku dveří oproti hladké podlahové krytině. Pro

těsnění horizontálních či vertikálních spár u posuvných aplikací je

nutno dodržet doporučené stlačení, předepsané pro jednotlivé

typy.

V tomto případě je předepsáno15 až 20% z výšky kartáčku. V celko-

vé výšce je nutno dále počítat s tloušťkou vlastní lišty a samolepí-

cím těsněním, tzn. cca + 3mm.

LP lišta s kartáčkem šíře 6,7 mm, plast, samolepící
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LT lišta s kartáčkem (natloukací) šíře 4,8 mm, délka 2,6 m

Interiérové těsnění spodků dveří, posuvných dveří a oken. Flexibilní kartáček

šíře 4,8 mm  v plastovém držáku délky 2,6 m.

Montáž do drážky šíře 4 x 8 mm.
barva lišty: bílá, šedá, tm. hnědá, sv. hnědá

barva kartáčku: bílá, šedá, tm. hnědá, sv. hnědá

Vyměnitelný flexibilní kartáček umožní

budoucí výměnu v rámci opotřebení či

změny barevného odstínu.

Po zkrácení na požadovanou délku je

vhodné provést zabezpečení proti

případnému vysunutí kartáčku z lišty.

Doporučuje se proto na jednom konci

plastovou základnu kartáčku přilepit k liště

kapičkou silikonového tmelu či jiného lepidla

na umělé hmoty. Lze rovněž použít několika-

centimetrový proužek oboustranné lepící

pásky.

V případě volnější drážky lze LT lištu

zafixovat tmelem.
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FLEXIBILNÍ KARTÁČKY V APLIKACI
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LP lišta s kartáčkem šíře 6,7 mm, plast, samolepící

LT lišta s kartáčkem (natloukací) šíře 4,8 mm, délka 2,6 m

56

výška vlasu
(mm)

délka lišty
velikost spáry

(mm)
barva lišty

ks v
kart.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

10 mm 100 cm 8-12 šedá 10 ks 46.30 1.850 C �

10 mm 270 cm 8-12 šedá 10 ks 113.00 4.520 C �

12 mm 100 cm 8-14 šedá 10 ks 47.20 1.890 C �

12 mm 270 cm 8-14 šedá 10 ks 115.00 4.600 C �

15 mm 100 cm 12-17 šedá 10 ks 49.60 1.980 C �

15 mm 270 cm 12-17 šedá 10 ks 121.00 4.840 C �

18 mm 100 cm 12-20 šedá 10 ks 54.50 2.180 C �

18 mm 270 cm 12-20 šedá 10 ks 133.00 5.300 C �

název
délka
vlasu
mm

délka
cm

barva lišty
karton

ks
MJ

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

LT lišta s kart. 5 mm 5 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 66.50 2.660 C �

LT lišta s kart. 8 mm 8 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 67.00 2.680 C �

LT lišta s kart. 12 mm 12 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 69.50 2.780 C �

LT lišta s kart. 15 mm 15 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 74.50 2.980 C �

LT lišta s kart. 18 mm 18 260 še,bí,tm.hně,sv.hně 25 ks 103.00 4.120 C �
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název délka cm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Lišta - K (hliník natural) 300 ks 291.00 11.600 C �

Lišta - L (hliník natural) 300 ks 291.00 11.600 C �


