
NYXON L-THERM LANGO IŠNEŠIMO
PROFILIS Į APŠILTINIMO SLUOKSNĮ



LANGO IŠNEŠIMO PROFILIS Į APŠILTINIMO SLUOKSNĮ

Nyxon L-Therm – novatoriškas sprendimas, 
kurio pagalba, galėsite montuoti, langus ar 
duris,  apšiltinimo sluoksnyje. Išnešimo į 
apšiltinimo sluoksnį profilis pagamintas iš 
inovatyvios, padidinto tankio medžiagos. Puikiai 
atlaiko ir paskirsto apkrovas, atsparus drėgmei, 
pasižymi geromis šilumos laidumo savybėmis. 
Lengvai ir greitai montuojamas. Turi  unikalų L 
formos sujungimą, kuris užtikriną sandarumą, 
profilio sujungimo vietose. 

Savybė Vertė Standartas

Dydis

Išnešimo profilio ilgis

Šilumos laidumas ʎ

Gniuždomasis stipris esant
10 % deformacijai

Lenkimo jėga

Matmenų stabilumas

Ilgalaikis vandens absorbavimas
panardinant

Reakcija į ugnį

Ilgis

Plotis

Storis

Plokštumas

EN 13163:2012+ A1:2015

EN 13163:2012+ A1:2015

TECHNINIAI DUOMENYS

1320x100x100 mm

1270 mm

≤ 0,041 W/m·K

≥ 2500 kPa

≥ 750 kPa

± 0,2 %

≤ 1,5 %

E

Galima dydžio paklaida

± 2 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 5 mm

L-Therm lango išnešimo profilis pagamintas iš stipriai sukietintos medžiagos, kurios tankis  
(~ 150 kg / m3).



LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO SPRENDIMAI A+ KLASEI

STANDARTINIO LANGO IŠNEŠIMO PROFILIO MONTAVIMAS:

1. Lango anga turi būti švari ir be dulkių. Pamatą galima gruntuoti lango išnešimo profilio 
montavimo vietoje gruntu prataikytu prie pamato rūšies.

2. Pirmiausiai norint sujungti lango išnešimo profilį reikia įpjauti iš išorinės pusės (kaip 
parodyta paveikslėlyje viršuje). Pjauti galima standartiniu rankiniu pjūklu skirtu medžio 
apdirbimui arba elektriniais įrankiais, skirtais pjauti medieną arba plastmasę.

3. Išgręžkite lango išnešimo profilyje angas varžtams. Angoms panaudokite 8 mm 
skersmens grąžtą medienai arba metalui. Angas reikia gręžti ne arčiau negu 30 milimetrų 
nuo langų išnešimo profilio krašto (piešinio žalios linijos ribose).

Langų išnešimo profiliai gali būti  naudojami visų tipų langų ir durų angoms, kuriose langai 
turi būti montuojami šiltinimo sluoksnyje. Profiliai taip pat naudojami kaip lango 
fundamentas lango angoje. Profilio ilgis yra standartinis 1300 milimetrų su specialiais 
sujungimais galuose. L-Therm langų išnešimo profilio darbinis ilgis yra 1270 milimetrų, 
plotis 85 milimetrai arba 100 milimetrų.



Pagrindo rūšis Grąžto diametras, mm Smūgis

Betonas

Silikatas

Keramika

Akytasis betonas

Dujų betonas

Keramzitbetonis

6-6,5

6

5

Negręžti

Negręžti

Negręžti

Negręžti

Negręžti

Negręžti

Taip

Taip

Ne

LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO SPRENDIMAI A+ KLASEI

4. Lango išnešimo profilis yra tvirtinamas klijais PENOSIL Premium SpeedFix Exterior 777 
arba PENOSIL Premium Strong Fix 707. Klijus reikia paskirstyti dviem juostom per visą 
profilio ilgį. Klijų išeiga yra 600 ml 6 profiliams arba 300 ml 3 profiliams.

5. Lango išnešimo profilį prispauskite prie sienos ir pastatykite į reikiamą padėtį. Pirmo 
profilio galas turi būti apie 100 mm išsikišęs už angos krašto.

6. Laikant profilį tinkamoje pozicijoje (lygioje) gręžkite sieną per anksčiau profilyje išgręžtas 
angas. Rekomenduojami angų diametrai yra pateikti lentelėje.



Pagrindo rūšis Varžto rūšis Varžti ilgis, mm

Betonas

Silikatas

Keramika

Akytasis betonas

Dujų betonas

Keramzitbetonis

SFS FB-FK-T30

SFS FB-FK-T30

SFS FB-FK-T30

ESSVE 10x185

ESSVE 10x185

ESSVE 10x185

152

182

212

185-210

185-210

185-210

LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO SPRENDIMAI A+ KLASEI

7. Lango išnešimo profilį  prisukite prie sienos. Varžtų ilgis ir diametras yra parenkami pagal 
sienos rūšį. Rekomenduojamus varžtų ilgius ir tipus pateikėme lentelėje. Naudojant varžtus 
su galvute 7,5 mm būtinos tarpinės M8 (8x25).

8. Nedidelį klijų kiekį užtepkite ant lango išnešimo profilio užrakto galūnėse.

9. Kiti profiliai montuojami tokiu pat būdu, kaip pirmas. Paskutinis profilis yra pjaunamas 100 
milimetrų ilgesnis negu angos kraštas (kaip 5 punkto paveikslėlyje).



LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO SPRENDIMAI A+ KLASEI

10. Tam, kad našumas būtų didesnis, reikia prie apatinio profilio pritvirtinti kronšteinus. 150 
milimetrų ilgio profiliai montuojami po profiliu statmenai tose vietose, kur yra didžiausia 
apkrova arba ties lango stulpeliais. Kronšteinai turi būti mažiausiai du ir juos reikia montuoti 
panašiai kaip profilį – naudojant įlaidus (2 vienam kronšteinui) ir klijuojant (prie sienos ir 
horizontalaus profilio).



LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMO SPRENDIMAI A+ KLASEI

11. Horizontalius profilius reikia montuoti pagal tuos pačius principus, kaip pirmą horizontalų 
apatinį profilį, klijuojant prie apatinio profilio (t.y. prie profilio galūnės iškištos už angos 
krašto).

12. Šoninių (vertikalių) profilių montavimas yra analogiškas apatinių (horizontalių) profilių 
montavimui.

13. Visus kampus ir sujungimus reikia užsandarinti profilių montavimui skirtais klijais.

14. Langą ant profilio reikia montuoti 7,5 mm skersmens varžtais (SFS FB-FK-T30 arba 
analogais). Ertmę tarp lango rėmo ir profilio reikia užpildyti sandarinimo putomis arba 
besiplečiančia juosta. Norint pasiekti ilgalaikį sandarumą, tarpus papildomai 
rekomenduojame sandarinti vidinėmis, garo nepraleidžiančiomis ir išorinėmis, priešvėjinėmis 
langų sandarinimo juostomis.



PENOSIL Premium Strong Fix 707 hibridiniai klijai, 600 ml
Ypač stiprus pradinis sukibimas
Nesukelia metalų korozijos
Geros vibracijų ir triukšmo slopinimo savybės
Atsparūs UV spinduliams ir oro sąlygų poveikiui

Oficialus atstovas Lietuvoje
UAB Krimelte LT
Ateities g. 31B, LT – 06326, Vilnius
Tel. +370 523 33553
info@krimelte.lt
www.penosil.com

PENOSIL Window Tape Full Glue+1 External pilnai
dengta klijais išorinė langų sandarinimo juosta

Atsparumas vandeniui (EN 1027) – 9A
Pralaidumas garams SD (EN 12572) – 1,2 M 
Naudojimo temperatūra nuo -10 oC iki +30 OC
Juostos plotis 70, 100, 150 mm. Rulone 25 m.

PENOSIL Window Tape Full Glue+1 Internal pilnai
dengta klijais vidinė langų sandarinimo juosta

Atsparumas vandeniui (EN 1027) – 9A
Pralaidumas garams SD (EN 12572) – 38 M 
Juostos plotis 70, 100, 150 mm. Rulone 25 m.
Naudojimo temperatūra nuo -10 oC iki +30 oC

PENOSIL GoldGun 65 Plus sandarinimo putos, 860 ml
Padidintos išeigos poliuretaninės putos
Šilumos laidumas λ – 0,034 W/(m·K)
(EN 12667, Feica TM 1020)
Garso slopinimo indeksas Rst,w – 62 dB (EN ISO 10140)
Naudojimo temperatūra nuo -20 oC iki +30 oC

PENOSIL Premium Elastic Gunfoamsandarinimo putos, 750 ml
Oro pralaidumas - <0,1 (DIN 18542, EN 12114)
Šilumos laidumas λ – 0,033 W/(m·K) (EN 12667, Feica TM 1020)
Garso slopinimo indeksas Rst,w – 63 dB (EN ISO 10140)
Naudojimo temperatūr nuo -5 oC iki +30 oC

PENOSIL PRODUKTAI NAUDOJAMI KARTU SU
NYXON L-THERM LANGO IŠNEŠIMO PROFILIU


