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LW-Z23 

LW-Z23-verlenging voor instelbare PVC-startset en voor 
verbinding tussen LW-66 of LW-66-2 en LW-Z20-montagerail, 
voor de installatie van het ITE-ETICS-systeem

Materiaal: 
• Hard PVC

Gebruik en voordelen:
• Variabele combinatie van de starterkit met de LW-66, LW-66-2 en LW-Z23-profielen voor de installatie van het ITE-systeem tot 300 mm dik
• LW-Z23 maakt het mogelijk om de dikte uit te breiden van 30 tot 50 mm, die ook 2x in de startset kan worden gecombineerd, waardoor een extra 
verlenging van 60 tot 100 mm mogelijk is
• elimineert koudebruggen
• eenvoudige en snelle montage
• helpt de uitvoering van een esthetisch detail

Installatie instructies:
Plaats het LW-Z20-profiel op de steun door het waterpas te stellen en markeer de te boren plaatsen om de pluggen in te brengen. In holle 
lichaamsmaterialen wordt het boren zonder slagwerk uitgevoerd om de binnenwanden niet te beschadigen. Ankers, bij voorkeur ZHH met ronde kop, 
worden maximaal 30 cm uit elkaar geplaatst. Steek de deuvels in de rail en in het voorgeboorde gat in de muur. Sla vervolgens op de stalen spijker 
om ze in de steun te verankeren. Op het moment van bevestiging is het ook noodzakelijk om de klemmen te gebruiken.
Breng lijm aan op de achterkant van de isolatieplaat en leg vervolgens het paneel over het LW-Z20-profiel terwijl u het stevig tegen de beugel kleeft. 
Breng minimaal 15 cm basispleister aan op de voorkant van de isolatieplaat vanaf de onderkant van het profiel om een LW-66 (-2) profiel mogelijk te 
maken. Steek indien nodig de verlenging LW-Z23 op de LW-66 (-2) en plaats deze tussen de isolatieplaat en het LW-Z20-profiel. Verbind de LW-66 
(-2) -profielen met behulp van de verbindingspennen. Maak de coating vervolgens gladder dan het frame en het LW-66 (-2) -profiel.

Verpakking, opslag en transport: 
Verpakt in kartonnen dozen. Bewaren op een droge plaats, bij een temperatuur tussen + 5 ° C ~ + 40 ° C. Vervoer in een horizontale positie

Certificeringen: 
Dit product is niet onderworpen aan enige speciale certificering krachtens artikel 22/1997 zoals gewijzigd 

Technische gegevens:

Uitgegeven op 9 mei 2018.
Deze update maakt alle vorige versies van dit gegevensblad ongeldig. De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van geaccepteerde productietoleranties.

Profiellengte [mm] 2000 

Profiel breedte [mm] 80 

Uitbreidingscapaciteit 
van 1 stuk [mm] 

30 - 50 
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Voorbeelden van combinatie van profielen volgens de isolatiewaarde:

Voorbeelden van combinatie van profielen volgens de breedte van IsDelivered op 9 mei 2018.
Deze update maakt alle vorige versies van dit gegevensblad ongeldig. De opgegeven afmetingen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van geaccepteerde productietoleranties. olant:




