Kołnierz z dodatkową
termoizolacją EZV-FT
Thermo
Nowy kołnierz uszczelniający EZV-FT Thermo
z dodatkową termoizolacją jest doskonałym
systemowym rozwiązaniem gwarantującym
szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią
dachu z dachówki płaskiej.

Kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo umożliwia docieplenie okien dachowych ponad
poziomem łat.
Posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie
przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę.
Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami (bardzo dobry
współczynnik λ). Poniżej poziomu łat okno docieplane jest przez naturalną wełnę owczą
znajdującą się w produkcie - zestaw izolacyjny XDP. Kołnierz Thermo izoluje termicznie
okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła nawet do 15% w zależności od
typu okna. Ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych
mostków termicznych i strat ciepła.
EZV-FT Thermo jest kołnierzem uszczelniającym
przeznaczony do dachów z dachówki płaskiej. Przeznaczony
do wszystkich okien dachowych zarówno drewnianych jak i
aluminiowo- tworzywowych. Kołnierz Thermo standardowo
przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci
dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania
okien w poziomie, pionie oraz blokowo. Montowany jest na
głębokości V (0), a zakres montażu wynosi od 15° do 90°.

Przekrój kołnierza z
materiałem docieplającym

Budowa kołnierza:
EZV-FT Thermo jest kołnierzem uszczelniającym przeznaczonym do pokryć dachowych
ułożonych z dachówki płaskiej. Kołnierz jest szerszy od standardowego o 22 mm i składa się
z czterech podstawowych elementów (dolny, dwa boczne i górny) z przyklejonym materiałem
dociepleniowym. Pakiet zawiera również odpowiedniej szerokości boczne profile kryjące
okno. Dolny element kołnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na
przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego. Na kołnierzu znajdują się fabrycznie naklejone
kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem liści, pyłu i śniegu. W
zestawie znajduje się również rynienka odwadniającą mająca na celu odprowadzenie skroplin
pary wodnej z folii wstępnego krycia.

Przekrój i elementy kołnierza EZV-FT
Thermo:
1 — górny element kołnierza z materiałem
dociepleniowym
2 — dolny element kołnierza z materiałem
dociepleniowym i elastycznym fartuchem
3 — boczne elementy kołnierza z materiałem
dociepleniowym i klinami uszczelniającymi
4 — rynienka górna odwadniająca
5 — haczyki
6 — profil podpierający dachówkę
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