INSTRUCȚIUNI
montaj și accesorii produse pentru interior

A. Pregătirea suprafeței pentru montaj
- Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid, neted și capabil să susțină greutatea
produsului.

B. Aplicarea profilelor
- Aplicați un strat subtire de adeziv pe spatele baghetei și presati pe poziție.
- Pe capetele baghetelor montate în continuare trebuie aplicat adeziv. Excesul de
adeziv va fi îndepărtat imediat cu un burete umed.

C. Finisarea
- După uscarea adezivului se va trece la finisarea îmbinărilor dintre profile, cu
silicon acrilic. Se va evita folosirea materialului în exces. Surplusul se va
îndeparta cu ajutorul unui burete sau lavete umede curate, lăsând intactă
liniatura profilului.
- Pentru o finisare perfectă se recomandă revenirea asupra îmbinărilor cu o
bandă abrazivă foarte fină.
- În cazul în care peretele nu este drept, eventuale goluri apărute la îmbinarea
profilului cu peretele/tavanului se vor umple cu material.
- După uscare aplicați amorsa și apoi vopsea pe bază de apă.

Accesorii montaj

Adeziv acrilic pentru montaj Akfix 310 - 310 ml
Adeziv pe bază de apă, utilizat pentru lipirea baghetelor de colț,
rozetelor, scafelor decorative din polistiren extrudat.
Se utilizează pentru lipirea profilelor, la chituirea suprafețelor de
îmbinare între două profile, la chituirea spațiului rămas între profil
și perete și la reparații în urma procesului de prindere mecanică.
Mod de aplicare: Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, fără praf
și grăsimi. Una dintre suprafațele menite lipirii trebuie să fie
poroasă pentru un ritm mai rapid de întărire. Temperatura de
aplicare trebuie să fie între +5 - 35 ° C. Aplicați adezivul la
marginile și colțurile materialelor care trebuie lipite. Apăsați
materialele împreună în mod corespunzător și proporțional.
Materialele pot fi ajustare imediat după lipire.

Adeziv etanșant „MS ALLBOND UNIVERSAL” - 290 ml
Adeziv etanșant hibrid de înaltă calitate având la bază MS
polimer. Recomandat pentru lipirea plintei, brâurilor, panourilor
3D din poliuretan.
Instrucțiuni de utilizare: Suprafețele trebuie să fie suficient de
curate, uscate și fără praf. Se aplică un strat subțire pe ambele
suprafețe și se așează în poziția dorită. Se vopsește culoarea
dorită.
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