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Verlegehilfe                                                                                        
(Set instalare placi format 
mare)

> Impiedica ridicarea marginilor placilor dupa montaj
> Economie de timp
> Nu sunt necesare scule suplimentare
> Utilizare usoara

Descriere produs

Dispozitivul utilizat la montajul placajelor consta in ansambluri de cate doua piese din material plastic, 
respectiv o piesa cu o suprafata orizontala si o tija filetata perpendiculara pe acesta si pozitionata pe centrul 
acesteia, cea de-a doua piesa are rol de strangere si se infileteaza pe tija verticala filetata. Piesa cu tija 
verticala este disponibila in doua dimensiuni (FB 17 cu latime de 1,7 mm si FB 10 cu latime de 1,0 mm). Piesa 
de strangere este disponibila de asemenea in doua dimensiuni, resp. BIS 12 neagra cu grosime de 12 mm pt. 
placi de pana la 12 mm grosime si BIS 20 gri cu grosime de 20 mm. Dispozitivul aisgura un montaj usor, in 
special in cazul placilor de format mare si reduce riscul ridicarii marginilor placilor, timpul de instalare este 
redus considerabil. In cazul placilor sensibile sau a placilor din piatra naturala se recomanda utilizarea 
suportului transparent SU 01 direct sub piesa de strangere BIS 12 / BIS 20.     

Forma de livrare:
UNITATE DE AMBALARE Pachet ambalare Palet

EH 2 24
KS 14 252
KTN 64

Depozitare: 
La loc uscat, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, termen de depozitare nelimitat.

Prelucrare

 

 

Prelucrare: 
Se aplica adezivul pe stratul suport si se instaleaza primul rand de placi. In cazul placilor de format mare se 
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recomanda utilizarea procedeului Buttering-Float. In continuare se monteaza prin impingere piesele cu 
suprafata orizontala sub placajele ceramice, la marginea acestora si in stratul proaspat de adeziv astfel incat 
tija filetata sa iasa din rost. In etapa urmatoare se instaleaza urmatorul rand de placi, prin acelasi procedeu, 
avand in vedere latimea dorita a rostului. Dupa montarea celui de-al doilea rand de placi se infileteaza piesele 
de strangere pe tija filetata (strangerea se face pana in punctul in care se simte rezistenta la strangere, totusi 
nu foarte puternic deoarece tija filetata poate ceda in punctul special proiectat pentru rupere). Dupa 
intarirea adezivului se desurubeaza piesele de strangere (acestea sunt reutilizabile) si se indeparteaza partea 
de tija filetata de deasupra rostului prin lovire laterala (de ex. cu varful pantofului). In cazul placilor sensibile 
sau al pacilor din piatra naturala, se utilizeaza suportul transparent de protectie SU 01 direct sub piesa de 
strangere, la contactul cu placa (piesa SU 01 este de asemenea reutilizabila).

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate: 
Stratul suport trebuie sa fie uscat, neanghetat, stabil, portant, fara urme de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, 
agenti de decofrare si particule neaderente si sa corespunda normelor tehnice nationale si europene, precum 
si regulilor generale specifice recunoscute. 

Indicaţii de siguranţă

Această Fişă cu date tehnice, bazată pe experienţe extinse, doreşte să ofere consultanţă conform celor mai bune cunoştinţe, este fără obligaţie juridică 
şi nu fundamentează niciun raport juridic contractual şi nici o obligaţie colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor 
noastre garantăm în cadrul Condiţiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialişti 
şi/sau persoane experimentate, ce posedă cunoştinţe în domeniu şi cu abilităţi meşteşugăreşti corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de 
obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum şi de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei 
suprafeţe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare 
posibile, prezente şi viitoare precum şi specificităţile. S-a renunţat la specificaţiile care se consideră cunoscute de către specialişti.&nbsp; Respectaţi 
normativele, directivele şi fişele cu date tehnice, naţionale şi europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare şi construcţia ulterioară! 
Dacă este cazul, anunţaţi dificultăţile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă îşi pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fişă tehnică, Fişa tehnică 
de siguranţă şi Condiţiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.

Anexe

[ATTACHMENTS]


