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Przygotowanie podłoża
Płytki produkowane przez naszą firmę mają to do siebie, że są lekkie, trwałe,
bardzo proste w montażu i docinaniu. Montuje się je nie tylko na ścianach, ale na
przeróżnych systemach przesuwnych, portalach, drzwiach itp.
Ściana powinna być dobrze oczyszczona - przykładowo ze starej farby, tapety, starego
tynku bądź innych już przestarzałych materiałów wykończeniowych. Najlepiej oczyścić
ścianę do jej pierwotnego wyglądu, a jeśli jest to niemożliwe należy zagruntować
powierzchnie kilkukrotnie „Unigruntem” dzień przed montażem płytek.

Unigrunt

powinien schnąć na ścianie około 12 godzin, gdyż jest to produkt głęboko penetrujący.
Zagruntowana ściana jest już doskonale przygotowana do przyklejania płytek.

Montaż

Przed rozpoczęciem wyklejania płytek warto zapoznać się ze sposobem
fugowania płytek, który opisany jest w dalszej części instrukcji.
Do klejenia płytek wewnątrz używa się „kleju gipsowego T” - jest to klej
używany do montażu płyt gipsowo-kartonowych. Jego zaletą jest to, że ma krótki czas
wiązania, dzięki czemu można zrezygnować z krzyżyków, aby utrzymać ok. 1cm fugę.
Klej należy nałożyć na ścianę przy pomocy grzebienia do płytek. Powinien on
zakrywać ok. 1m2 ściany, tak, by zdążyć przykleić płytki przed wyschnięciem zaprawy.
Następnie należy przykleić pierwszy rząd
przy użyciu poziomicy - im dłuższa tym
lepsza.

Przed

nałożeniem

kleju

można

również rozrysować linie pomocnicze na całej
ścianie i kłaść płytki według nich. Jest to
sposób bardziej dokładny i czasochłonny,
ponieważ klej należy nakładać na każdą
płytkę z osobna, aby nie zakryć
pomocniczych.

linii

Po wyklejeniu pierwszego rzędu płytek, następny rząd należy zacząć od „połówki” - czyli
przeciętej płytki na pół, aby fuga nie zgrała się z pierwszym rzędem. Docinanie jest
bardzo proste i zbliżone do cięcia płyt gipsowych – tył płytki nacina się nożykiem i łamie
wzdłuż linii.
Po ukończeniu drugiego rzędu, kolejny należy zacząć już od całej płytki, tak aby
fuga była taka sama jak w rzędzie pierwszym. Kolejne rzędy wykleja się tak jak
poprzednie – czyli na przemian, aż do zakończenia wyklejania całej powierzchni.

Fugowanie
Częste pytania ze strony klientów dotyczą sposobu
fugowania płytek. Naszym pomysłem jest najprostsza metoda
czyli zacieranie kleju. Już podczas klejenia płytek sposobem na
grzebień, należy zakryć całą powierzchnię ściany klejem i w
trakcie jej wyklejania, klej, który wydostał się spod płytek,
należy od razu przemyć mokrym pędzlem. Dzięki temu
powierzchnia jest gładka i nie są widoczne ślady grzebienia.
Daje to bardzo ładny efekt końcowy.
Wyklejanie

płytek

z

zacieraniem

kleju

zajmuje

początkowo więcej czasu, jednak pozwala to ominąć tym
samym wyciskanie suchych zapraw z pistoletu do kamienia
lub uciskanie kleju w fugę przy pomocy małej szpatułki (kielni
do fugowania).
Klej po wyschnięciu zrobi się jasny, ale będzie
odwzorowywał fugę, gdyż nie będzie on tak samo biały jak gips, z którego płytki są
wykonane. Poniżej umieszczamy zdjęcie wyklejonych i zafugowanych płytek opisanym
sposobem. Na tym zdjęciu klej jak i płytki są pomalowane na biało.

Impregnacja

Ze względu na uniwersalność płytek - można je montować w pomieszczeniach,
gdzie obecna jest woda lub para wodna. Po ukończonym montażu, niezbędnym
procesem jest zaimpregnowanie płytek, aby nie chłonęły wilgoci. Po zakończonym
procesie wyklejenia całej powierzchni płytkami, należy odczekać ok. 2 dni, aby klej, fuga
lub farba dobrze wyschły na ścianie.
Do impregnacji niezbędny będzie:
 dosyć szeroki pędzel z długim włosiem
 Unigrunt
 Bejce do gipsu lub impregnat do kamienia
Całą powierzchnię należy pomalować minimum dwukrotnie, dzięki czemu płytki
nabiorą żywotności, nie będą chłonąć wilgoci oraz będą odporne na warunki
atmosferyczne.
UWAGA: Jeśli płytki mają być malowane na jakiś kolor, to bardzo ważne by gruntować je
po pomalowaniu farbą a nie przed.

Zdjęcie umieszczone powyżej przedstawia użycie bejcy do gipsu (bardzo widoczne jest to szczególnie w lewym górnym rogu zdjęcia).

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja będzie dla Państwa przydatnym
poradnikiem. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
Pozdrawiamy

Zespół ESZTEKA.PL
Kontakt:
kontakt@eszteka.pl

Wszystkie zdjęcia umieszczone w instrukcji są własnością firmy eszteka.pl pochodzą one z prac wykonanych przez nas lub naszych
klientów.

