ZALECENIA

DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
LAKIEROWANYCH LISTEW
PRZYPODŁOGOWYCH MDF LAGRUS

P RZED MONTAŻEM
ETAPY PRZYGOTOWANIA

1. P
 rzed otwarciem produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, a składowanie nie powinno mieć miejsca
bezpośrednio na posadzce lecz na izolatorze (paleta, styropian, karton). Listwy powinny być przechowywane w pozycji
leżącej, na równym podłożu.
2.	Przed otwarciem opakowania, listwy należy zaaklimatyzować przez okres ok. 24 h w pomieszczeniu, w którym planowany jest ich montaż.
3. P
 rzed montażem listew zaleca się wykonanie pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza i ścian.

Optymalne parametry:
a) temperatura powietrza: od 18° C do 24° C
b) wilgotność powietrza: od 40% do 60%
c) wilgotność ścian i podłoża:
	      - Jastrych cementowy lub betonowy max 2%
	      - Przy ogrzewaniu podłogowym max 1,8%
	      - Posadzka anhydrytowa max 0,5%
	      - Tynk gipsowy max 1%
4. P
 rzed montażem należy zweryfikować czy farba dobrze trzyma się powierzchni ściany. W tym celu należy przeprowadzić
test przyklejając kawałek listwy, czekając aż klej wyschnie,
po czym próbując oderwać listwę. Jeżeli listwa odklei się
z kawałkiem tynku oznacza to, że podłoże jest odpowiednio przygotowane. Jeżeli natomiast listwa odejdzie jedynie
z farbą oznacza to, że powierzchnia nie jest odpowiednio
przygotowana.  

5. P
 odłoże na którym planowany jest montaż (zarówno ściany
jak i podłoga) należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć oraz
odtłuścić.
6. A
 by ograniczyć dostęp wilgoci do listwy oraz wzmocnić przyczepność kleju podłoże (ściana) powinno być zagruntowane.
7. G
 runt oraz klej należy dobrać odpowiednio do właściwości
podłoża oraz montowanych elementów.
8. P
 rzed montażem należy zweryfikować wady produktu. Wadliwy produkt po zamontowaniu nie podlega reklamacji.
9. L
 istew MDF STD (standard) nie należy montować w pomieszczeniach narażonych na zalanie wodą (łazienka, basen, sauna.
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MO NTA Ż LI STEW
ETAPY PRAC

1. M
 ontaż należy przeprowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami i normami. Zaleca się powierzenie montażu profesjonalnym i wykwalifikowanym ekipom monterskim.
2. W
 ymierzając długość odcinków listew należy pamiętać, że sąsiadujące listwy powinny do siebie przylegać.
3. 	Zaleca się zaimpregnowanie krawędzi LAKIEREM WYKOŃCZENIOWYM LAGRUS. Na surowy MDF (cięcia) stosować
min. dwie warstwy preparatu. Krawędzie i miejsca łączeń
listew zagruntować Lakierem po przycięciu, ale przed
mocowaniem na miejsce docelowe i pozostawić do wyschnięcia.
4. D
 o montażu listew zaleca się stosowanie klejów elastycznych. Listew nie należy montować za pomocą kołków, wkrętów lub innych elementów mogących naruszyć strukturę
listwy.

5. 	Po kompletnym przyklejeniu listew oraz wyschnięciu kleju
należy odpowiednio zabezpieczyć każde łączenie sąsiadujących listew za pomocą akrylu malarskiego lub LAKIERU WYKOŃCZENIOWEGO LAGRUS w odpowiadającym kolorze.

9. D
 opuszcza się stosowanie papierowej taśmy klejącej na powierzchnie lakierowane, lecz konieczne jest jej usunięcie
w okresie 8 godzin od naklejenia. Należy również bezzwłocznie usunąć ewentualne pozostałości kleju.

6. W
 przypadku nierównych powierzchni tynków, ze względów
estetycznych, zaleca się zastosowanie akrylu malarskiego do
wypełnienia szczelin powstałych pomiędzy listwą a ścianą,
dzięki któremu uzyska się płynne przejście.

OPT YMALNE

7. 	Listwy przypodłogowe LAGRUS posiadają dolną krawędź dodatkowo zabezpieczoną warstwą lakieru. Nie zaleca się stosowania akrylu malarskiego na łączeniu listwy z podłogą.
8. 	Podczas montażu zaleca się poświęcenie należytej uwagi
aby listwa nie została pobrudzona stosowanym klejem, akrylem lub lakierem. Wszelkie zabrudzenia należy bezzwłocznie
usunąć odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta
kleju, akrylu lub lakieru.

PARAMETRY UŻY TKOWANI A
• Temperatura pomieszczenia: od 18° C  do 24° C
• Wilgotność powietrza: od 45% do 60%
• Pielęgnacje należy przeprowadzać miękką szmatką oraz środkami przeznaczonymi do elementów lakierowanych. Zaleca się
stosowanie ŚRODKA PIELĘGNACYJNEGO LAGRUS.
• Zabrudzenia pozostawione na długi czas mogą skutkować stałym odbarwieniem powłoki.
• Nie należy stosować mokrych materiałów, past ściernych oraz
twardych narzędzi mogących uszkodzić powłokę.
• Uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie montażu i użytkowania nie podlegają gwarancji.
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