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okenní začišťovací 
lišta Membrano                 

Skladování :

Doporučení :
Pro pevné přilepení musí být podklad rovný, suchý, zbavený přilnutých nečistot, prachu 
a mastnoty. Ke zkrácení lišty na požadovanou délku použijte nůžky určené pro práci 
s plastovými lištami. Rohová spojení lze řešit seříznutím na pokos 45°, nebo na tupo. 
Odstraňte kr ycí fólii z pěnové pásky a lištu pečlivě nalepte na očištěný rám. Lepidlo 
dosáhne maximální pevnosti spoje po cca 24 hodinách. Naneste stěrkovou hmotu 
na izolant, zatlačte skelnou síťovinu lišty, vyrovnejte a vytlačenou stěrkovou hmotu uhlaďte 
nerezovým hladítkem. K diagonálnímu vyztužení doporučujeme provést  zesilující vyztužení 
vnitřních rohů ostění a nadpraží pásy skelné síťoviny. Po zatvrdnutí stěrkové hmoty odstraňte 
krycí papír z odlamovací části lišty a na ni nalepte ochrannou fólii, kterou příliš nenapínejte. 
Síla fólie max. 0,2 mm. Pozor na silný a nárazový vítr, tlak na fólii může způsobit poškození lišty. 
Po zaschnutí omítek rozřízněte ochrannou fólii a opatrně odstraňte odlamovací části lišty.
Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5°C až +40°C. Lištu doporučujeme 

2pro max. velikost otvorové výplně 10 m  a max. délku rámu 5 m ve variantě zabudovaného okna, 
lícujícího s původní stěnou. 

vícesměrné dilatační spojení mezi zateplovacím systémem ETICS 
a okenními nebo dveřními rámy
eliminování trhlin mezi okenním rámem a omítkou
zamezení prostupu chladu
nalepení ochranné fólie na lepící část lišty, pro ochranu oken před znečištěním 
nebo poškrábáním během stavebních prací
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Vodorovná skladovací poloha. Lišty balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém 
prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování 
je 18 měsíců.


