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INSTRUKCJA MONTAŻU PROFILI 
ELEWACYJNYCH 
(SZTUKATERII ELEWACYJNEJ)

PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

W trosce o długotrwały, estetyczny wygląd montowanych pro�li elewacyjnych prosimy o stosowanie 
się do poniższych zasad ich montażu:

1. Podstawową zasadą montażu jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno być równe, 
czyste, stabilne oraz oczyszczone z resztek farby, tynku (w przypadku starych elewacji). Przed nałoże-
niem kleju zalecamy zagruntowanie podłoża emulsją gruntującą. 
2. Na elewacji należy oznaczyć miejsca montażu. Można dodatkowo zamontować listwę prowadzącą, 
której zadaniem jest utrzymanie pro�lu na żądanym miejscu do czasu związania kleju.
3. W przypadku montażu za pomocą klejów poliuretanowych (szczególnie zalecane w okresie jesien-
nym przy temperaturach niewiele przekraczających +5oC) nadmiar kleju należy usunąć po całkowi-
tym wyschnięciu piany poprzez odłamanie, odcięcie. Należy pamiętać o dokładnym pokryciu pro�lu 
klejem na miejscu styku ze ścianą (co najmniej 80 %).
4. Powierzchnie obu stykających się ze sobą pro�li elewacyjnych powinny być pokryte w co najmniej 
80% przy użyciu kleju sugerowanego przez producenta pro�li elewacyjnych (np. Purocol Express 
�rmy Soudal). Powstawanie szczelin pomiędzy pro�lami nie jest wadą produktu.
5. Na łączeniu pomiędzy pro�lami może być lekko widoczna fuga. Aby uzyskać połączenie równe 
należy przed malowaniem fugę wypełnić masą akrylową np. Akryl do tynków �rmy Den Braven, lub 
Akryl do szczelin Sitol 15 �rmy Torggler. Masa akrylowa powinna wypełnić tylko szczelinę, nadmiar 
zmyć z powierzchni pro�lu wodą przy pomocy pędzla lub gąbki.
6. Punkt styku pro�lu ze ścianą należy uszczelnić masą zabezpieczającą przed dostaniem się wilgoci 
(wody), która w przyszłości może osłabić łączenie. 
7. Malowanie -  Pro�le elewacyjne należy malować elewacyjnymi, elastycznymi farbami zewnętrznymi  
w kolorze białym. 
8. Większe elementy np. gzymsy powinny być osłonięte od góry obróbkami blacharskimi tak, aby nie 
dopuścić do bezpośredniej penetracji przez wodę.

KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J.
Dziękowizna, ul. Warszawska 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. +48 (25) 756 38 88
biuro@kosbud.com.pl

www.kosbud.com.pl


