:: Girland Decor Kft. :: - díszléc, stukkó, rozetta, díszítõelem, mennyezetburkoló, decosa, bovelacci

Beépítési útmutató
FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ KÜLTÉRI LÉCEKHEZ
1. Az alap legyen száraz, olaj, zsír, por, sókivirágzás mentes. Csak stabil, pormentes, száraz
alapfelületre ragaszthatunk kültéri profilokat.
2. A felragasztáshoz zsákos polisztirol ragasztó szükséges, a ragasztó felhordásához:
fogazott glettelõ, spakli, a méretre szabáshoz gérláda, fûrész és mérõeszköz.
3. Vegyük fel a megfelelõ méreteket, hogy a lécet kellõ hosszúságúra tudjuk vágni
felhelyezés elõtt. Még ragasztó nélkül illesszük a kívánt helyre a leszabott profilokat, hogy
szükség szerint korrigálhassuk, ha esetleg nem mértünk pontosan. Amennyiben az oldalsó
léceket ferdére vágjuk, akkor érdemes a bal és jobb oldalt egyszerre elkészíteni, így biztosan
egyformák lesznek.
4.A zsákos polisztirolragasztót annak felhasználási útmutatója szerint adjuk hozzá a vízhez,
majd fúrógépbe fogott keverõszárral jól dolgozzuk össze.
5. A bekevert ragasztót hordjuk fel a léc hátuljára és az illesztések, gérvágások felületére is
majd fogazott glettelõvel egyenlítsük ki. Az így elõkészített lécet nyomjuk a falra úgy, hogy
mindenhol jól felfeküdjön. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk lehetõséget a víz
beszivárgására, a pára lecsapódására. Mert ha a nedvesség bejut a léc mögé, akkor egy idõ
múlva el fog válni a faltól a díszítõelem. A felesleges ragasztót vizes szivaccsal vagy
spaklival távolítsuk el, száradás után csak csiszolással van erre lehetõségünk.
6. A díszítõelemek festése kizárólag vizesbázisú homlokzatfestékkel történjen. Ügyeljünk arra, hogy ne
túl sûrû anyaggal dolgozzunk, mert a vastag festékréteg megrepedezhet a kéreg felületén. A
hajszálrepedéseken bejut a nedvesség, ami télen megfagy és a felület leválását okozhatja.
KIEGÉSZÍTÉS: Már leszínezett felületek utólagos díszítésekor használhatjuk azokat a
kartusos ragasztó típusokat, amelyeken a gyártó kifejezetten jelöli a kültérben való használat
lehetõségét. De itt is vegyük figyelembe a párazárás szükségességét. Ennek a ragasztónak a
kiválasztásakor feltétlen kérjük ki szakember véleményét.
/Soudal, Mester stb./A munka megkezdése elõtt feltétlenül végezzünk próba ragasztást !
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