Pohľadový betón a hrdza dekor z rolky – návod na inštaláciu a údržbu

Čítajte pozorne!!!

TRANSPORT A USKLADNENIE:
Produkt vždy transportovať a skladovať v horizontálnej polohe. Skladovať pri teplote minimálne +10°C. Pred lepením
skladovať minimálne jeden deň pri izbovej teplote alebo nahriať teplovzdušným zariadením.
VLASTNOSTI PODKLADU NA LEPENIE:
Podkladová plocha na lepenie musí byť rovná, suchá, očistená od prachu, nečistôt, odmastená. Odporúčaná pracovná
teplota je min +18°C. Neaplikujte materiál pri teplotách pod +10°C. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu počas
aplikácie. Produkt je možné lepiť na omietku, drevo, betón, sadrokartón, obkladačky, ako aj širokú škálu umelohmotných
látok.
Dôležité: Pred nanesením lepidla skontrolujte savosť povrchu. V prípade zvýšenej savosti naneste najskôr penetračný
náter. V opačnom prípade dôjde k predčasnému uschnutiu lepidla a produkt nebude na stene držať. Ide hlavne o podklady
ako je betón, vápenné, vápno - cementové alebo cementové omietky a pórobetón. Stenu napenetrujte taktiež v prípade, že
máte túto už namaľovanú farbou.
Lepiaca hmota: ( balenie 5kg)
Minerálne lepidlo zmiešajte s cca 1,3 – 1,6 litrom vody. Lepidlo je potrebné nanášať na podkladovú plochu ( nie na obklad
) výlučne hrebeňovým hladítkom – veľkosť zubu 6mm. Nepokrývajte príliš veľký priestor lepiacou hmotou naraz.

LEPENIE A REZANIE:
Pred lepením odstráňte prebytočné nečistoty zo zadnej časti produktu. Produkt je možné podľa potreby rezať nožom na
požadovanú veľkosť a tvar. Pre kvádrovitý vzhľad je potrebné požadované kusy narezať, nalepiť so škárami a následne
vyškárovať.
Produkt postupne rolujte na podkladovú plochu potretú lepiacou hmotou. Postupne dôkladne pritláčajte na podkladovú
plochu plsťovým hladítkom, nie rukou!

Jednotlivé časti obkladu lepte podľa vami zvoleného dizajnu so škárou alebo bez nej. V poslednej časti aplikujte škárovaciu
hmotu.

POTREBNÉ NÁRADIE: nôž, uhlomer, meter, plsťové hladítko, hrebeňové hladítko – veľkosť zubu max. 4mm, štetec, valček
na maľovanie, teplovzdušná pištoľ (v prípade, že bude produkt aplikovaný na extrémne nerovný povrch alebo pri nízkej
teplote).
STAROSTLIVOSŤ O PRODUKT: uvedené obklady v interiéri nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. V prípade ušpinenia je
možné očistenie všetkými bežne dostupnými prostriedkami ako saponáty a podobne.
REKLAMÁCIA:
Pretože sa jedná o čisto ručne vyrábané produkty, môže dôjsť k farebnej a textúrovej variácii voči pôvodnej vzorke.
Každý kus obkladu je tak originál. Uvedené skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu a nebudú uznané ako
opodstatnené.
Všetky informácie v tomto návode na inštaláciu sú založené na našich znalostiach a praktických skúsenostiach. Vzhľadom
na rozmanitosť možností pri aplikácii materiálu za uvedené informácie právne nezodpovedáme.

Našou filozofiou je prinášať na trh produkty, ktorých aplikácia nie je zložitá a zvládne ju každý. Aj preto sme
pre vás pripravili základný zoznam náradia, ktoré budete pri lepení obkladov určite potrebovať.
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