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Marghevita

Zastopstvo pri prodaji Marjetka Kavšek s.p.

Gsm:00386-41-213-588

Email: info@marghevita.com

Postopek polaganja lepilnih talnih oblog s podlogo iz naravne plute
-WRT; UV; PU gotove in brušene.

Postopek polaganja lepilnih talnih oblog s PVC podlogo
- HPS in Vinilcomfort.

mailto:info@marghevita.com
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Pred polaganjem

TRANSPORT, SKLADIŠČENJE IN PRILAGODITEV

Zaboji naj bodo transportirani in skladiščeni v ležečem položaju, na popolnoma ravni podlagi.
Pakirane talne obloge in lepila je potrebno prehodno hraniti v delovnem prostoru, na suhem in dobro prezračevanem mestu,
in sicer najmanj 48 ur pred pričetkom polaganja, da se dobro prilagodijo.
Talne obloge se razpakira tik pred začetkom polaganja.
Med samim skladiščenjem in med polaganjem je potrebno vzdrževati temperaturo in relativno vlažnost na enaki ravni
pogojev kot bodo prevladovali, ko bo stavba vseljena. V večini primerov to pomeni vzdrževanje temperature v razponu od
18ºC do 28ºC (65 F do 82F) in relativne vlažnosti v razponu od 35% do 65%. Da bi dosegli take razmere, pred polaganjem še
pravočasno uporabite gretje ali pa klimatsko napravo.

Talne obloge Wicanders® so naravni proizvod in morebitno odstopanje v odtenku je značilna in privlačna lastnost. Da bi
doseglji kar najbolj prijetno mešanico odtenkov, pred polaganjem med seboj premešajte posamezne plošče.

PREGLED
Prosimo vas, da pred polaganjem pregledate vsako ploščo/kos na dnevni svetlobi in tako preverite, da nima vidnih napak
ali poškodb in da hkrati preverite tudi, ali so razmere v prostoru in pa talna podlaga predhodno pripravljene v skladu s
specifikacijami v teh navodilih.

Wicanders® ne more odgovarjati za povračila škode, kadar so tla neustrezno pripravljena, kadar gre za neustrezne nanose,
kadar se uporablja neustrezna lepila, lake in kadar se za vzdrževanje uporablja nepriporočene proizvode, ali za zaznane
napake, katere bi se lahko preverile pred namestitvijo.

NAVODILA ZA POLAGANJE WICANDERS® LEPILNE TALNE OBLOGE

POLAGANJE

Prosimo vas, da v zvezi z ustreznimi državnimi standardi, pred pričetkom polaganja, preberete natančno ta navodila.

Potrebno orodje

Moher valjček, pritisni valjar, merilni trak, olfa nož, svičnik, kotno ravnilo, označevalna
vrvica, krpa, gumijasto kladivo.
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Merjenje

1. S pomočjo označevalne vrvice poiščite sredino sobe, od sredine stene A k sredini A1.
Nato naredite črto od sredine stene B k sredini stene B1.

Preverite da presečišče obeh črt tvori kot 90°.

2. Če se polaga diagonalno, s pomočjo označevalne vrvice označite črto od presečišča črt
A in B.

Presečišče teh črt bo tvorilo kot 45°.

Preverite dimenzije sobe z merjenjem ali s postavitvijo plošč (brez lepljenja) iz sredine.
Zagotovite, da bodo širine plošč, ki bodo zraven stene, identične in večje od 5 cm. Če je
potrebno, ponovite prejšnji korak tako, da narišete nove vzporedne črte k prvotnim.

4. Položite plošče v smeri sledenju glavnega vira svetlobe.
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Postopek polaganja lepilnih talnih oblog Corkcomfort s podlogo iz naravne plute.

PRIPOROČENA LEPILA

WICANDERS® priporoča lepila, katera so razvita posebaj za enostavno, varno in kvalitetno uporabo. Za pravilno
uporabo sledite navodilom iz etikete na pakiranju vsakega proizvoda, kot tudi informacijam iz tehničnih listov.

Priporočeno lepilo za lepilne talne obloge s podlogo iz naravne plute: Wicanders® W240

SPLOŠNA PRAVILA

Kontaktno lepilo: To lepilo mora biti nanešeno tako na talno podlago, kot tudi na plošče.

1. Pred uporabo lepilo dobro premešajte.

2. Nanesite lepilo z moher valjčkom na hrbno stran plošč iz plute.

Pokritje mora biti 150 gr/m2.

3. Nanesite lepilo z moher valjčkom na talno podlago.

Pokritje mora biti 150 gr/m2

Preprečite, da se iz lepila naredijo luže.

4. Počakajte, da se lepilo popolnoma posuši (potem ko se lepilo posuši, postane transparentno).

Čas sušenja na talni podlagi je 40 - 60 minut, odvisno od temperature in relativne vlage v prostoru.
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POLAGANJE

Polaganje plošč začnite iz sredine vzdolž označene črte,
priporočeno polaganje je sistem polaganja opeke.

Pritisnite vsako ploščo s pomočjo gumijstega kladiva ali
ročnega valjčka.

Odstranite odvečno lepilo z vlažno krpo.

Odrežite plošče pri steni kot je prikazano.

Plošče vedno režite na transparentni PVC strani.

Položeno površino se mora valjati s 50-kg valjarjem, vsakih 30 minut in po koncu polaganja,
da se tako zagotovi, da se plošče močno oprimejo z lepilom.
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PRIPOROČENA LEPILA

WICANDERS® priporoča lepila, katera so razvita posebaj za enostavno, varno in kvalitetno uporabo. Za pravilno
uporabo sledite navodilom iz etikete na pakiranju vsakega proizvoda, kot tudi informacijam iz tehničnih listov.

Priporočeno lepilo za lepilne talne obloge s PVC podlogo: Wicanders® W336. Wicanders® lepilo W 336 ni
kompatibilno z lateksovimi izravnalnimi masami.

SPLOŠNA PRAVILA

1. Preverite da so tla vpojna.

2. Pred uporabo lepilo dobro premešajte. Preprečite grudice v lepilu.

3. Lepilo enakomerno nanesite na talno podlago s priporočeno zobato lopatico.
Preprečite, da se iz lepila naredijo luže.

4. Položite obloge na lepilo, sledite tehničnim listom in priporočilom.

Hrbtno stran plošč je potrebno navlažiti z lepilom. Če niste prepričani, preverite tako, da jo
dvignete. Pri polaganju plošč, uporabljajte samo pritisk z roko.

POLAGANJE

Polaganje plošč začnite iz sredine vzdolž označene črte,
priporočeno polaganje je sistem polaganja opeke. Polagajte
plošče drugo ob drugi in jih ne pritiskajte pretesno skupaj.

Postopek polaganja lepilnih talnih oblog Corkcomfort s PVC podlogo.
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Z roko rahlo pritisnite navzdol na vsako ploščo.
Odrežite plošče pri steni, kot je prikazano. Plošče vedno režite na transparentni PVC strani.

Položeno površino se mora valjati s 50-kg valjarjem, vsakih 30 minut in po koncu
polaganja, da se tako zagotovi, da se plošče močno oprimejo z lepilom.


