
VELUX beépítőtermékek 
burkolókeret nélkül 

Hőszigetelő  keret, alátétfól ia és vízelvezető  csatorna 

BDX 2000 
Megakadály077a a hőhidak kialakulasát 

Az ablak ás a tetöszerkezet csatlakozásánál található kritikus rést tölti ki, ahova jellemzően nem kerül 
hőszigetelő  anyag. Segítségével elkerülhető, hogy télen a hideg behúzzon" az ablak melletL 

Csökkenti a páraképzödést 
Meggátolja, hogyatetötóri ablak mellett hőenergia távozzon a lakásból, ill. hogy a belső  burkolat 
lehiiljön, ás azon páralecsapódás keletkezzen. Használata esetén a belsö felület hőmérsékleteaz 
ablaktok körül kb. 5 fokkal lesz melegebb, ami jobb lakókomfortot eredményez. 

Fűtési energiát (ás pénzt) takarít meg 
Biztosítja a korrekt höszigetelést, a höveszteség csökkenthető, az energiapazarlás elkerülhető. 

Növeli a 7 ablak élettartamát 
Harmatpont felett tartja az ablaktok szerkezetének hőrnérsékleléL vád a Pára és az emiatt kialakuló 
penészedés ellen, így az ablak több évtizeden át kifogástalan állapotban marad. 

Egyszerűsíti ás gyorsitja az ablak heépítését 

- 	
• Méretre készül, min. 2cm távolság szükségesa szarufa ésa tetőtéri ablak tokja kozott 

-. 	
‚- Alátétfóliaésvízelvezető csatorna 

BFX 1000 
A fólia redözött kialakitása révén kiirinyen ráigazítható a cseréplécekre 
Csökkenti a tetőszerkezetbe került nedvesség által okozott károk kockázatát 

- 	. 	 Kifelé páraáteresztö képességgel rendelkezik, ami a tetőtér irányába nem engedi be a nedvességet. 
kjy megakadályozza, hogy kívülrő l nedvesség jusson az ablak ás az azt körülvevő  hőszigetelő  anyag 
közelébe. 

Univerzális 
Larmilyen fedésű  tető  eseten alkalmazható. Az ablak ás a tetőn alkalmazott fedési alátétfólia könnyü 
L'sszekapcsolására szolgál. Az alátétfóliát a sarkoknál megerősítettük a vízzárő  ás egyszerű  beápitás ér- 

J 	 fekében. 
- 	• Kivalo vizzarast hiztosit 

. 	 A vizelvezető  csatorna az alátétfóliára kerülő  nedvességet teljes biztonsággal ás hatékonysággal 
elvezeti az ablak közelébő l. Egyszerűen rögzíthető, hossza állitható. 

I..... 	 • Méretre készül, igy pontosan illeszkedik az ablaktokhoz 

- . 	
Párafékező fólia 

BBX 0000 
Használatával kiváló lég- ás párafákező  csatlakozásalakitható ki, mert a gyakori, fóliavágáshól eredő  

- 	. 	 . 	
heápitési pontatlanságokat szunteti meg 
Az ablak körül a belső  pára biztosan nem kerül a szigetelöanyagba, mert a fólia tömítése pontosan il- 

/ 	

leszkedik az ablak nótjáha 

/ 	. 	._______ 	• Alkalmazásával elkerulhető  a gyakori páralecsapódás a szigetelésben, illetve kiküszöbölhető  a szerke- 

/ 	' 	 zeli károsodás 

/ 	‚ 	 Télen a bent lévő  pára ‚elindul" kifelé ás ha a fóliacsatlakozások nem megfelelőek, eléri a külső  hide- 

/ 	 gebb réteget, ás a hőszigetelésben kicsapódik víz formájában. 
A vizzel telített szigetelőanyag elveszti hőszigetelő  képességét, a lakóknak többet kell fűteni. Egy idő  
utána szigetelőanyag telítődik vízzel, ás az ezután keletkezö nedvesség elkezd visszacsepegni a belső  

-. 	 hurkolásra. Gombák telepednek meg a tetőszerkezetben, amit az ott lakók nem érzékeInek, de beteg- 
ségeket okozhatnak, ás hosszü távon a tartószerkezet tönkremeneteléhez is vezethetnek. 

Méretre készül, így pontosan illeszkedikazablaktokhoz 

VELUX 35 


