
łącznik 

(*) dwuskładnikowa masa na bazie tworzyw sztucznych
i mas bitumicznych, bez rozpuszczalników organicznych

startowa
listwa

izolacji 
termicznej

A

Szczegół  A
kit uszczeliniający

taśma 
uszczelniająca

min. 1,5 cmz kapinosem o szer. dobranej
listwa startowa aluminiowa

do gr. płyty termoizolacyjnej

  - zaprawa klejąco - szpachlowa KOMBI HYDRO STOP

    o szorstkiej powierzchni 
    EPS FUNDAMENT lub styropianu ekstrudowanego
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną 
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej 

  - izolacja grubowarstwowa (*)
  - podkładowa powłoka izolacyjna

  - preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG
  - zaprawa klejowa do klinkieru KOMBI GRES

2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masą klejącą:

     z zatopioną siatką z włókna szklanego

4. warstwa zbrojąca:

  - masa klejąca (*)

5. okładzina cokołu - wariantowo:

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)

1,5-2%

    Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
    talerzyki dodatkowo siatką o wym. 20x20 cm.

z wkrętem
kołek rozporowy

płyta balkonowa mocowana na łącznikach izotermicznych

warstwa spadkowa

posadzka z płytek ceramicznych ułożona na kleju KOMBI FLEX

izolacja przeciwwilgociowa

a) z płytek klinkierowych

  - zaprawa do spoin

  - zaprawa do spoin
  - zaprawa klejowa do gresu KOMBI GRES
  - preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG
b) z płytek gresowych

narożna
płytka

10
 c

m

1. podłoże - ściana zewnętrzna budynku

2. warstwa klejąca

3. warstwa termoizolacyjna

4. warstwa zbrojona

5. warstwa wykończeniowa (**)

     ST-112-100/7 KM lub AKE 145 

(**) ze względu na nadmierne nagrzewanie się elewacji w ciemnych kolorach, 
     nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%)

Projektant jest całkowicie odpowiedzialny za projekt,
opis techniczny oraz dokumentację techniczną systemu,
w którym zastosowano mater iały Farby KABE .
Powyższe detale konstrukcyjne powinny służyć tylko
jako pomoc do projektowania. Firma Farby KABE nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użyc ie w
poszczególnych projektach. Farby KABE zastrzega
sob ie , że powyższe deta le mogą ulec zm ianom.

Data aktualizacji: 06/2014.

KABE THERM

Rysunek nr 25

Systemy
ocieplania budynków
Farby KABE

Detal połączenia systemu
ociepleniowego z prefabrykowaną
płytą balkonową - cofnięty cokół


