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PODMÍNKY A POŽADAVKY






POSTUPY



Instalaci lze provést na
předmětech v interiéru, pouze na
hladký, suchý a čistý povrch
betonu, omítky, dřevotřísky, dřeva
a vláknitých desek. Vlhkost
materiálu do 8%.

nelepte na materiály natřené
syntetickými barvami
nevhodný do prostor s vysokou
intenzitou slunečního záření
(zimní zahrady)

Role skladujte postavené na výšku a
nechte mezi nimi dostatečné mezery.


INSTALACE



PŘÍPRAVA POVRCHU






Prach a drobné částice musí být
pečlivě odstraněny. Vysoce savé a
nerovnoměrně savé povrchy
ošetřete vhodnou penetrací.
Na značkování a
popisování použijte jen obyčejnou
tužku.
Pokud používáte řezy materiálu z
různých rolí, ujistěte se, že jsou
ze stejné šarže.



Před samotným lepením
aklimatizujte materiál a lepidlo na
teplotu místnosti, kde budete
pracovat. Minimálně 18° C.
Relativní vzdušná vlhkost by měla
být 30% až 60%. Materiál by měl
být uskladněn uvnitř 24 ale
nejlépe 48 hodin před instalací.



Role materiálu by měly být
skladovány na rovném povrchu.
Vady materiály ihned oznamte
dodavateli. Vždy uveďtě čísla rolí
a dekoru.



Instalace je prováděna za pokojové
teploty mezi 18° a 26° C. Relativní
vlhkost vzduchu 35 až 65%. Udržujte
konstantní teplotu i vlhkost vzduchu
nejméně 72 hodin po instalaci.



Materiál nařežte na potřebnou velikost a
ponechte aklimatizovat a rozměrově
ustálit před instalací.



Doporučené a schválené lepidlo
společností Tarkett naneste na PVC
materiál i povrch. Přečtěte si návod
na lepidle
o nanášeném množství,
odvětrávání, době kladení atd.
Seznam vhodných lepidel najdete na
www.professionals.tarkett.com



Doba schnutí závisí na typu podkladu,
jeho savosti, teplotě a relativní vzdušné
vlhkosti v místnosti. Materiál lepte až
když lepidlo na obou plochách zavadne.
V místech ohybu materiál nahřejte,
přitlačte a vyhlaďte pro dokonalou
přilnavost.

V případě nejasností nebo dotazů se obraťte na místního
obchodního zástupce.

Rohy a hrany mohou být svařeny.
Nesvařujte dokud lepidlo úplně
nazaschlo. Vyčkejte 24-48 hodin. Spáry
vyřízněte ručním nástrojem do 3/4
tloušťky materiálu. Svařte elektrickou
svářečkou. Spoje musí vychladnout do
pokojové teploty před dvojím oříznutím.

Rohy seřízněte různými způsoby pro
požadovaný vzhled. Ořízněte vnější
okraj tak, aby neměly ostré hrany.

