LISTWA PCV TYPU „J”
Zastosowanie: Listwy PCV typu „J” to niezbędne profile przy wykończeniach
z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych. Służą one do tzw. „zamykania”
krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wszędzie tam gdzie nie może pozostać
widoczna odcięta nożem krawędź płyty G-K. Szczególne zastosowanie listwy
typu „J” znajdują w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną.
Listwa „J” maskuje nierówną krawędź płyty G-K . W ofercie posiadamy
różne szerokości profili „J” adekwatne do obecnych na rynku grubości płyt G-K.

Walory użytkowe:
- zbroi, estetycznie wykańcza odsłonięte krawędzie płyt G-K
- łatwy w docinaniu na wymiar: nożyczkami
- odporny na wgniecenia
- niezastąpiony przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną

Montaż:

Listwy typu „J” należy montować w czasie konstrukcyjnego montażu płyt G-K jest to spowodowane
tym, iż listwę „J” zakładamy na płytę G-K zanim trwale zamontujemy płytę na konstrukcyjnych stalowych profilach.
Montaż odbywa się poprzez odcięcie (ostrym nożem, piłą) odpowiedniego odcinka listwy „J” i wsunięcie do
wnętrza listwy płyty gipsowo-kartonowej.
Listwę „J” można pozostawić bez malowania lub pomalować np. typową akrylową farbą do zastosowań
wewnętrznych.

LISTWY PCV TYPU "J" WYKOŃCZENIOWE
długość (mm)

grubość płyty
G-K (mm)

L250 12,5mm

2000

12,5

sztuk /
opakowanie
zbiorcze
30

L300 12,5mm

3000

12,5

30

L300 15mm

3000

15

30

L300 9mm

3000

9

30

L300 6mm

3000

6

30

nazwa

LISTWA PCV TYPU „J” D Z TAŚMĄ DYLATACYJNĄ
Zastosowanie: Listwa PCV

typu „J” D z taśmą dylatacyjną to profile przydatny w wykończeniach z

zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych. Służy (tak samo jak listwa „J” bez taśmy dylatacyjnej) do tzw.
„zamykania” krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wszędzie tam gdzie nie może pozostać widoczna odcięta
nożem krawędź płyty G-K. Szczególne zastosowanie listwa typu „J” znajdują w miejscu połączenia płyty G-K z
ościeżnicą okienną. Listwa „J” z jednej strony maskuje nierówną krawędź płyty G-K z drugiej pełni rolę dylatacji
– dzięki zastosowanej piankowej taśmie dylatacyjnej. W ofercie posiadamy różne szerokości profili „J”
adekwatne do obecnych na rynku grubości płyt G-K.

Walory użytkowe:
- zbroi, estetycznie wykańcza odsłonięte krawędzie płyt gipsowo – kartonowych
- dylatuje połączenie płyty gipsowo-kartonowej z ościeżnicą okienną
- łatwy w docinaniu na wymiar: nożyczkami
- odporny na wgniecenia
- niezastąpiony przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną

Montaż:

Listwy typu „J” należy montować w czasie konstrukcyjnego montażu płyt G-K jest to spowodowane

tym, iż listwę „J” zakładamy na płytę G-K zanim trwale zamontujemy płytę na konstrukcyjnych stalowych
profilach. Montaż odbywa się poprzez odcięcie (ostrym nożem, piłą) odpowiedniego odcinka listwy „J” i
wsunięcie do wnętrza listwy płyty gipsowo-kartonowej. Następnie należy dosunąć do ościeżnicy okiennej płytę
G-K, dokręcić płytę do profili i usunąć żółtą taśmę ochronną z pianki dylatacyjnej – zostawiając uprzednio
usunięty kilkucentymetrowy odcinek żółtej osłonki na zewnątrz !!!
Listwę „J” można pozostawić bez malowania lub pomalować np. typową akrylową farbą do zastosować
wewnętrznych.
LISTWY PCV TYPU "J" Z TAŚMĄ DYLATACYJNĄ
długość (mm)

sztuk / opakowanie
zbiorcze

„J” D L250

2500

25

„J” D L300

3000

25

nazwa

