
Wykonywanie dociepelnia ścian zewnętrznych budynków wymaga zastosowania 
specjalistycznych budowlanych profili wykończeniowych.

Systemy dociepleń wykonywane metodą „lekką-mokrą” polegają na uzyskaniu ciągłych 
szczelnych warstw: okładzina termiczna (styropian, wełna), siatka szklana zbrojąca, 
klej do zatapiania siatki szklanej oraz tynk strukturalny, cienkowarstwowy. 

System profili BELLA PLAST zapewnia w pełni profesjonalne zakończenie warstwy 
siatki szklanej, kleju i tynku w miejscach szczególnie narażonych na ich rozwarstwienie. 
Do podstawowych obszarów wymagających użycia profili wykończeniowych należy 
m.in. połączenie tynku z ościeżnicą okienną – w tym miejscu należy zastosować 
listwy przyokienne dylatacyjne serii BP13, nad cokołem (na dole elewacji) należy 
użyć listwy okapnikowe serii BP14, w miejscach gdzie występują naprężenia na 
powierzchni elewacji wynikające z posadowienia budynku na oddzielnych ławach 
fundamentowych – stosujemy listwy dylatacyjne BP15, na każdym narożniku budynku 
np. wokół okna stosujemy kątowniki z siatką serii BP10. Profile wykończeniowe 
BELLA PLAST pozwalają także – oprócz czysto technicznych zabezpieczeń krawędzi 
tynku – uzyskać szereg efektów ozdobnych, architektonicznych, designerskich: 
np. boniowanie powierzchni elewacji: listwy do boniowania serii BP11 wraz z łącznikami 
lub np. listwy ozdobne BP19 jako efekt zewnętrznego rąbka stojącego dającego szereg 
możliwości twórczych dla projektantów elewacji.

BP 15 - listwa dylatacyjna 
elewacyjna

Budynek jednorodzinny - elewacja z użyciem listew 
BP19 ozdobnych na rąbek

Budynek wielorodzinny - elewacja z użyciem listew 
BP19 ozdobnych na rąbek

Budynek usługowy  - elewacja z użyciem listew 
BP19 i BP11 HT

BP H3RS – listwa do 
boniowania z siatką

BP11 T – listwa 
do boniowania trójkątna

BP14 ECO PLUS – listwa 
okapnikowa

BP19 – listwa ozdobna 
„na rąbek”

BP13 MIDI – listwa 
dylatacyjna przyokienna

BP11 MINI MAX CC – 
łącznik krzyżowy do boni 
natynkowej

BP11 MINI MAX TC 
– łącznik „T” do boni 
natynkowej

BP11 MINI MAX – listwa 
do boniowania natynkowa

BP19 i BP11 HT budynek usługowy - elewacja 
owalna

BP19 i BP11 HT budynek usługowy - elewacja 
owalna zoom

Budynek jednorodzinny – elewacja z użyciem 
listew BP11 HT
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Szybki dostęp do BELLA PLAST CAD

System profili wykończeniowych 
BELLA PLAST do systemów dociepleń 
ETICS, metoda „lekka-mokra”.

Systemy dociepleń budynków wykonywane metodą BSO (bezspoinowe systemy ociepleń – metoda 
„lekka-mokra”) – ang.: ETICS (external thermal insula� on composite system) z wykorzystaniem 
okładzin termicznych typu styropian i wełna mineralna to najpowszechniejsza i wciąż pod względem 
ekonomicznym – najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

Budynek jednorodzinny - elewacja z użyciem listew BP 19

BP19 listwa PVC ozdobna 
(widok z systemową zaślepką

Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest 
producentem listew i profi li wykończeniowych 
do tych systemów.

Wśród nowości przygotowanych na rok 2021, 
na uwagę zasługuje systemowy ozdobny profi l 
elewacyjny PVC o nazwie BP19.

Listwa BP19 stanowi kształt trójkątnej 
zewnętrznej bruzdy. Montaż listwy odbywa się 
na powierzchni okładziny termicznej.

Rozmieszczenie listew jest zupełnie dowolne 
– w zależności od przyjętego projektu. 

NOWY DESIGN
w DOCIEPLENIACH 

BUDYNKÓW

Montaż listwy BP19 jest analogiczny jak montaż listew i profi li 
dedykowanych do systemów ociepleń metodą „:lekka – mokra” 
BSO. Listwa BP19 posiada po obydwu stronach korpusu PVC 
pasy siatki szklanej, które należy od góry, na zakład, przykryć 
systemową siatką szklaną i zatopić w kleju. Kolejnym etapem prac 
jest oczywiście rozprowadzenie warstwy tynku. 

Listwy BP19 produkowane są w kolorze białym technicznym, 
przeznaczonym do pomalowania farbami elewacyjnymi typu akryl, 
silikat, silikon. Najkorzystniejszy efekt uzyskuje się kiedy kolor tynku oraz 
kolor farby, którą pomalujemy listwy jest ten sam. Listwa BP19 uzyskała 
ochronę w Urzędzie Patentowym R.P. Rozwiązanie posiada także 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci Krajowej Oceny 
Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
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