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SmartSILL profilet til montage af sålbænk 

 
Anvendelse 
Sålbænksprofil til facade isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag. 
SmartSILL er udviklet til zink, metal og natursten sålbænke. 

Egenskaber 
100% sikkerhed mod vandgennemtrængning ved sålbænkshjørner. 
Reducerer udførelsestiden for indbygning af sålbænke omkring vinduer. 
Optimerer bygbarheden mellem facade installation og sålbænk installation.   
Sikrer ensartet hældning på 7º eller 20º. 
SmartSILL er ikke synligt efter montering og sikrer ensartet fugebredde. 
 
Miljø 
SmartSILL er produceret i miljøvenligt genbrugsplast. 
 
Klima 
Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner. 
 
Test og godkendelse 
Teknologisk Institut - SmartSill klimatest 03-2014  
E592822 Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for 
accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling. 

Teknologisk Institut - SmartSill Fugtmåling 03-2014 
592822B Prøvningsrapport – fugtmåling DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning  
i vertikal stilling. 
 
Garanti 
ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser. 
 
Mærkninger 
SmartSILL har opnået Patent i EU 
  
Artikelnummer 

1.101.003 SmartSILL Zink/Metal 7º Pakning 3 sæt 

1.101.010 SmartSILL Zink/Metal 7º Pakning 10 sæt 

1.111.003 SmartSILL Natursten 7º Pakning 3 sæt 

1.111.010 SmartSILL Natursten 7º Pakning 10 sæt 

1.112.003 SmartSILL Natursten 20º Pakning 3 sæt 

1.112.010 SmartSILL Natursten 20º Pakning 10 sæt 
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Installation 

Forberedelse og montering 
Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm. 

Bearbejdningstid 
Ca. 10 min pr. sæt. 
 
Sikkerhed 
Ved anvendelse af skæreredskaber skal der bruges nødvendige værnemidler, som høreværn, sikkerhedsbriller og maske. 
Ved montering af prop med Bostik Superlim 1 skal anvisninger fra Bostik følges. 

Anbefalinger 
Det anbefales der laves opbuk på zink og metal sålbænke. 
Opbuk anbefales til max. 10 mm inkl. godstykkelse. 
Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartSILL. 

Emballering 
Profilet leveres i kasser med 10 sæt inkl. ende propper, 1 stk. Bostik superlim 1 samt indlægsseddel. 
 
Opbevaring 
Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys. 
SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV-lys. 

 
Systemleverandør 
Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning. 

 


