nowoczesne rozwiązania
na tarasy i balkony

PROFILE OKAPOWE RENOPLAST
Profile Renoplast są wykonane z odpowiednio dobranego
stopu aluminium pokrytego wysokiej jakości powłokami
poliestrowymi
antykorozyjną
wykorzystaniu

zapewniającymi
oraz

trwały,

nowoczesnych

pełną

intensywny
technologii

odporność
kolor,
oraz

dzięki
farb

proszkowych spełniających wymogi systemu Qualicoat.

CERTIFIED BY THE POLISH
BUILDING RESEARCH INSTITUTE

PROFILE BALKONOWE
POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

PROBLEMY

ROZWIĄZANIA

korozja okapników

gwarantowana
ochrona
antykorozyjna

brak szczelności

pełna szczelność
w strefie okapu

niewłaściwe
odprowadzenie wody
z posadzki

pewne i skuteczne
odprowadzenie wody

PROFIL OKAPOWY K30
K30 jest najbardziej funkcjonalnym
i popularnym profilem okapowym
do wykończenia posadzek z płytek
ceramicznych. Jego unikalny kształt
zapewnia pełną szczelność wzdłuż
krawędzi posadzki pozwalając
jednocześnie na swobodny odpływ wilgoci
z warstw podposadzkowych w strefie
okapowej.

NZ 30/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 30/90
Narożnik wewnętrzny 900

L30/40
Łącznik

OP 30\40
Odbojnik przyścienny

PROFIL OKAPOWY K40
K40 jest profilem okapowym do
wykończenia posadzek z płytek
ceramicznych. Jego unikalny kształt
zapewnia pełną szczelność wzdłuż
krawędzi posadzki pozwalając
jednocześnie na swobodny odpływ
wilgoci z warstw podposadzkowych
w strefie okapowej. Budowa profilu
umożliwia systemowy montaż rynny przy
użyciu haków rynnowych MG75 lub G75.

NZ 40/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 40/90
Narożnik wewnętrzny 900

L30/40
Łącznik

OP 30/40
Odbojnik przyścienny

MG 75/G 75
Hak rynnowy

1
7
2

3
4
5

8

6
3
1. płytki ceramiczne; 2. zaprawa klejowa; 3. zaprawa uszczelniająca;
4. tasma wzmacniająca; 5. profil okapowy k30; 6. sznur dylatacyjny;
7. uszczelnienie elastyczne; 		
8. podkład cementowy;

1

7

2
3
4
8

5
3

6

1. płytki ceramiczne; 2. zaprawa klejowa; 3. zaprawa uszczelniająca;
4. tasma wzmacniająca; 5. profil okapowy k40; 6. sznur dylatacyjny;
7. uszczelnienie elastyczne; 8. podkład cementowy;

PROFIL OKAPOWY K100
K100 jest najbardziej ekonomicznym
profilem okapowym zapewniającym
stabilne połączenie z podłożem oraz
pełne odprowadzenie wody z posadzki.

NZ 100/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 100/90
Narożnik wewnętrzny 900

L100
Łącznik

OP 100
Odbojnik przyścienny

PROFIL OKAPOWY K301
K301 jest profilem okapowym o
charakterystycznym kształcie,
zapewniającym pełne odprowadzenie
wody z posadzki.Profil nadaje balkonowi
masywnego charakteru, dzięki
przedłużonemu kapinosowi.

NZ 301/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 301/90
Narożnik wewnętrzny 900

L301
Łącznik

OP 301
Odbojnik przyścienny

1
2
3
4
5

6
3

1. płytki ceramiczne; 2. zaprawa klejowa;
3. zaprawa uszczelniająca;
4. tasma wzmacniająca; 5. profil okapowy k100; 6. podkład cementowy;

1
2
3

4

5

6
3

1. płytki ceramiczne;
2. zaprawa klejowa; 3. zaprawa uszczelniająca;
4. tasma wzmacniająca; 5. profil okapowy k301; 6. podkład cementowy;

PROFIL OKAPOWY K35
K35 jest najbardziej uniwersalnym
profilem okapowym stosowanym do
odwodnienia i wykończenia posadzek
ceramicznych układanych na zaprawie
klejowej. Zastosowany z profilem bocznym
K35B pozwala obniżyć koszty wykończenia
okapu tarasu czy balkonu. Posiada
innowacyjny sposób połączenia z warstwą
hydroizolacji poprzez taśmę Clever. K35
umożliwia dodatkowo montaż systemowej,
aluminiowej rynny R50.

NZ 35/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 35/90
Narożnik wewnętrzny 900

K35B
Profil boczny

L35
Łącznik

OP 50/35
Odbojnik przyścienny

K35
Łuk nacinany

SYSTEM RYNNOWY R50
do profili K35 i W35

R50
Rynna aluminiowa

Łącznik rynny

Zaślepka rynny

Lej spustowy

1

7

2
3

4

3
5
6
8

1. płytki ceramiczne;
2. zaprawa klejowa; 3. zaprawa uszczelniająca;
4. tasma clever; 		
5. profil okapowy k35; 6. sznur dylatacyjny;
7. uszczelnienie elastyczne; 		
8. podkład cementowy;

PROFILE SCHODOWE SC1, SC2, SC3
Profil SC1 ( wys. 12 mm) i SC2 (wys. 18
mm) do wykończenia krawędzi tarasów
naziemnych i schodów z posadzkami
i okładzinami ceramicznymi. Zapewnia
szczelne połaczenie z posadzką ceramiczną
z jednoczesnym odprowadzeniem wody
ze strefy okapowej. Jego unikalny kształt
zapewnia pełną szczelność wzdłuż
krawędzi posadzki pozwalając jednocześnie
na swobodny odpływ wilgoci z warstw
podposadzkowych w strefie okapowej.

SC3 jest profilem do wykończenia krawędzi
policzków schodów jak również cokołów.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
BALKONY I TARASY Z POSADZKĄ Z PŁYTEK
CERAMICZNYCH

MG 75 Uchwyt rynnowy
(do rynien Marley lub Gamrat)
1 kpl = 4 szt. haków MG75 +
8 szt wkrętów W13

G 75 Uchwyt rynnowy
(do rynien Gamrat)
1 kpl = 4 szt. haków G75 +
8 szt wkrętów W13

Sznur
dylatacyjny Ø 6

1
2
1

3
2
3

4
4

1. płytki ceramiczne;
4. profil sc1/sc2;

PL3
Taśma uszczelniająca
(szer. 12 cm)

PL NWW
Narożniki uszczelniający
wewnętrzny

5

2. zaprawa klejowa;
3. zaprawa uszczelniająca;
5. profil cokołowy sc3

PL3B
Taśma uszczelniająca z
paskiem butylu
(szer. 12 cm)

PL NWZ
Narożniki uszczelniający
zewnętrzny

CLEVER
taśma wzmacniająca
(szer. 12 cm
lub szer. 16 cm)

do profili K35 i W35

S60, S80
Szablon montażowy
S60 - 2 m (szer. 6 cm)
S80 - 2 m (szer. 8 cm)

PROFILE BALKONOWOTARASOWE
POSADZKA PODNIESIONAWENTYLOWANA

PROFILE OKAPOWE
gwarantowana ochrona
antykorozyjna

pełna szczelność
w strefie okapu

pewne i skuteczne
odprowadzenie wody

kompletne rozwiązanie
do wykończenia okapu

PODKŁADKI TARASOWE SMART
ekonomiczne
wykorzystanie dzięki
możliwości dzielenia
podkładki
stabilne podparcie płyt
krawędziowych
prosty montaż

PROFIL OKAPOWY W30
W30 jest profilem stosowanym na
tarasach i balkonach z posadzką
podniesioną – wentylowaną z płyt
kamiennych, betonowych, ceramicznych
grubowarstwowych układanych
na podkładkach z odwodnieniem
podpłytkowym.

NZ W30/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW W30/90
Narożnik wewnętrzny 900

LW30
Łącznik

OP W30
Odbojnik przyścienny

W30
Łuk nacinany

PROFIL OKAPOWY W30R
W30R jest profilem stosowanym na
tarasach i balkonach z posadzką
podniesioną – wentylowaną z
płyt kamiennych, betonowych lub
ceramicznych grubowarstwowych
układanych na podkładkach.
Budowa profilu umożliwia systemowy
montaż rynny przy użyciu haków
rynnowych MG75 lub G75.

NZ W30R/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW W30R/90
Narożnik wewnętrzny 900

LW30R
Łącznik

OP W30R
Odbojnik przyścienny

MG 75/G 75
Hak rynnowy

1

2

3

4

5

1. płyty gresowe, kamienne lub betonowe;
2. hydroizolacja;
3. podkładka smart;
4. profil okapowy w30; 5. podkład cementowy;

1

2

5

3
4

1. płyty gresowe, kamienne lub betonowe; 		
3. podkładka smart; 4. profil okapowy w30r;

2. hydroizolacja;
5. podkład cementowy;

PROFIL OKAPOWY W35
W35 jest profilem stosowanym na
tarasach i balkonach z posadzką
podniesioną – wentylowaną z płyt
kamiennych, betonowych, ceramicznych
grubowarstwowych układanych na
podkładkach. Budowa profilu umożliwia
zastosowanie kołnierza PVC lub taśmy
Clever, co umożliwia szczelne połączenie
z hydroizolacją. Sugeruje się wypełnienie
spoin pomiędzy płytami i profilem
wypełnieniem jak np. masa poliuretanowa
lub MS POLIMER.

NZ W35/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW W35/90
Narożnik wewnętrzny 900

W35B
Profil boczny

LW35
Łącznik

R50
Rynna

W35
Łuk nacinany

PROFIL OKAPOWY K60
K60 jest profilem stosowanym na
tarasach i balkonach z posadzką z płyt
kamiennych, betonowych lub ceramicznych
grubowarstwowych, układanych na
warstwie drenażowej utworzonej
z mieszanki kruszywa lub na podkładkach
tarasowych SMART. Budowa profilu
umożliwia systemowy montaż rynny przy
użyciu haków rynnowych MG75 lub G75.

NZ 60/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 60/90
Narożnik wewnętrzny 900

L60
Łącznik

OP 60
Odbojnik przyścienny

MG 75/G75
Hak rynnowy

1

2
3

4

5
6

1. płyty gresowe, kamienne lub betonowe; 		
2. hydroizolacja;
3. podkładka smart; 		
4. kołnierz pvc / taśma clever5;
5. profil okapowy w35; 		
6. podkład cementowy;

1

2
3
5

4

1. płytygresowe, kamienne lub betonowe; 		
3. podkładka smart;
4. profil okapowy k60;

2. hydroizolacja;
5. podkład cementowy;

PODKŁADKA
TARASOWA UNI

PODKŁADKA TARASOWA
SMART

Tuleja
dystansowa

UNI
Podkładka

SMART
Podkładka tarasowa

Podkładki dystansowe
0,5 mm - 3 mm

Klin
poziomujący

MATERIAŁY POMOCNICZE

MG 75 Uchwyt rynnowy
(do rynien Marley lub Gamrat)
1 kpl = 4 szt. haków MG75 +
8 szt wkrętów W13

G 75 Uchwyt rynnowy
(do rynien Gamrat)
1 kpl = 4 szt. haków G75 +
8 szt wkrętów W13

CLEVER
taśma wzmacniająca
(szer. 12 cm
lub szer. 16 cm)

do profili K35 i W35

Kołnierz
uszczelniający PVC
do profili W35

S80
Szablon montażowy
S80 - 2 m (szer. 8 cm)

SYSTEM RYNNOWY R50
do profili K35 i W35

R50
Rynna aluminiowa

Lej spustowy

Łącznik rynny

Zaślepka rynny

PROFILE BALKONOWE
POSADZKA ŻYWICZNA

PROFIL OKAPOWY K10
K10 jest profilem okapowym stosowanym
na tarasach i balkonach z posadzkami
żywicznymi cienkowarstwowymi.
Wykonany jest z wysokiej jakości
aluminium, pokrytego powłoką
poliestrową.

NZ 10/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 10/90
Narożnik wewnętrzny 900

OP 10/100
Odbojnik przyścienny

L10/100
Łącznik

PROFIL OKAPOWY K20
K20 jest profilem okapowym stosowanym
na tarasach i balkonach z posadzkami
żywicznymi typu „kamienny dywan”.
Wykonany jest z wysokiej jakości
aluminium, pokrytego powłoką
poliestrową.

NZ 20/90
Narożnik zewnętrzny 900

NW 20/90
Narożnik wewnętrzny 900

L20
Łącznik

1

2

4

3

1. posadzka żywiczna cienkowarstwowa;
3. profil k10; 4. podkład cementowy;

2. hydroizolacja;

1

2
3
5

4
2

1. posadzka żywiczna „kamienny dywan”;
2. hydroizolacja;
3. taśma wzmacniająca; 		
4. profil k20; 		
5.podkład cementowy;

PROFIL SZ10, SZ15
SZ10, SZ15 to profile pozwalające na
wykończenie krawędzi stopni schodowych
z okładzinami tzw. „kamienny dywan” przy
grubości warstwy okładziny wynoszącej
odpowiednio 10 mm lub 15 mm. Unikalna
budowa profili schodowych pozwala na
wykończenie zarówno krawędzi pomiędzy
stopnicą i podstopnicą oraz stopnicą i policzkiem
schodów. Przejście pomiędzy krawędziami
wykonywane jest przez wygięcie profilu,
zapewniając wysoką wytrzymałość oraz
estetyczny wygląd. Dodatkowo kształt profilu
i umieszczone wzdłuż otwory pozwalają na
odprowadzenie wody z warstwy okładziny
schodów.

PROFIL V
V
jest
profilem
pozwalającym
na
wykończenie krawędzi stopni schodowych
z okładziną typu „kamienny dywan” przy
grubości warstwy okładziny wynoszącej
odpowiednio 10 mm lub 15 mm. Kształt
profilu i umieszczone wzdłuż otwory
pozwalają na odprowadzenie wody
z warstwy okładziny schodów.

1

2

3
4

1. posadzka żywiczna „kamienny dywan”;
2. hydroizolacja;
3. profil sz10/sz15; 		
4.podkład cementowy;

1

2

3
4

1. posadzka żywiczna „kamienny dywan”;
2. hydroizolacja;
3. profil schodowy;
4.podkład cementowy;

WWW.RENOPLAST.PL

SKLEP.RENOPLAST.PL
BIURO@RENOPLAST.PL
ZAMOWIENIA@RENOPLAST.PL

33-863-78-89
605-336-888
603-350-482

Znajdź nas i polub na
https://www.facebook.com/Renoplast
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BUILDING RESEARCH INSTITUTE

