NAVODILA ZA POLAGANJE IN
I
VZDRŽEVANJE - VINIL ZA LEPLJENJE

VINIL

PRIPRAVA PODLAGE
Pri lepljenju vinilnih plošč je treba paziti, da so nalepljene na čisto, trajno suho, ravno,
natezno, odporno podlago in podlago brez razpok. Polaganje je primerno na cementne
estrihe, anhidritni estrih kot tudi na suhe plošče za polaganje estriha.
estr
Ostanke lepila na
oblogi ali na podlagi je treba obrusiti in očistiti, podlago je treba napolniti z ustreznim
koncentratom temeljnega premaza in po sušenju poravnati z ustreznejšo izravnalno maso
z debelino plasti najmanj 2 mm.
Največja dovoljena neenakomernost podlage ne sme presegati 2 mm na tekoči meter (v
skladu z DIN 18202).
Dovoljene ravni vlažnosti estriha po CM metodi:
- s cementnim estrihom: <2,0% CM (s talnim ogrevanjem <1,8% CM)
- za anhidritni estrih: <0,5% CM (s talnim ogrevanjem <0,3% CM)
Pri namestitvenih ploščah: je potrebno neravnine
n
na območju fug obrusiti in po potrebi
izravnati. Če so plošče za polaganje plavajoče, jih je treba v območju fug trdno zlepiti
zlepiti.

tehnična priporočila, ki jih dajemo po svojih najboljših močeh na podlagi
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ali izboljšav. Naša prijavno-tehnična
pog
naših izkušenj, so nezavezujoča in ne predstavljajo pogodbenega pravnega razmerja ali pomožnih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe.
Priporočamo, da na lastno odgovornost v skladu s standardi preverite ustreznost naših izdelkov.
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NAVODILA ZA POLAGANJE

SKLADIŠČENJE IN NADZOR TEMPERATURE
ži shraniti za aklimatizacijo
Pred polaganjem je potrebno talno oblogo LICO v originalni embalaži
24 ur v prostoru, kjer bo položen. Embalažo je potrebno dati na ravno površino pri temperaturi
15-25°C
C in relativni vlažnosti 4
40-60%.
TESTIRANJE
Pred polaganjem je treba plošče natančno preveriti, ali so poškodovane pri prevozu in ali so
prisotne kakšne materialne napake pri dnevni svetlobi. Deske z manjšimi
manjšimi poškodbami je mogoče
uporabiti tam, kjer je potrebno opraviti rezanje.

Zahtevek za odškodnino za že vgrajen material ni mogoč. Rahle razlike v barvi in strukturi so del
materiala,, povečujejo naravni značaj in zato niso razlog za pritožbo. Prepričajte se, da podlaga in
pogoji na kraju samem izpolnjujejo zahteve teh navodil. Če zahteve glede materiala ali
konstrukcije ne ustrezajo zahtevam, ne začnite oziroma prekinite s polaganjem
in pokličite
po
vašega prodajalca.
Pri polaganju mora imeti podlaga temperaturo najmanj 15 ° C. Vinilne plošče lahko položite tudi
na talno
o gretje z najvišjo površinsko temperaturo 28 ° C
C. Pred polaganjem na talno ogrevanje je
potrebno narediti protokol
kol talnega ogrevanja. Vinil za lepljenje je primeren
primere za vgradnjo v vlažne
in mokre prostore.

POLAGANJE
Embalaže ne odpirajte, dokler ne pričenjate s polaganjem.
po ganjem. Mešajte deske iz različnih paketov, da
dosežete
te enakomeren vzorec namestitv
namestitve.
PRVA VRSTA
Za prvo vrsto je na površini s pomočjo ravnega roba ali krede narisati vodilno črto. To črto
je treba narisati trii vrstice od stene. Nato le ta odsek približno 45 cm (od črte do stene)
lepilom.
zalepimo s primerno zarezano gladilko in ustreznim kontaktnim
kontak
lepilom Upoštevajte
navodila vašega dobavitelja lepil. Plošče je treba po celotni površini premazati z lepilom in
jih trdno pritisniti na tla. Preden se lepilo veže, je treba plošče valjati ravno s sekcijskim
25 kg). Za rezanje plošč lahko uporabimo rezalni nož. Plošče zarežite z
valjem (teža 14-25
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nožem od zgoraj in jih na vmesniku odlomite.
ČIŠČENJE, NEGA IN VZDRŽEVANJE
Po namestitvi talnih oblog je potrebno prostor počistiti.
počistiti. To lahko storite s pometanjem,
sesanjem ali vlažnim brisanjem.
brisanjem. Upoštevajte naša priporočila za čiščenje. Za redno čiščenje
priporočamo uporabo čistila LICO WISCHPFLEGE,
WISCHPFLEGE, ki nežno očisti in neguje talno oblogo iz vinila.
Življenjska doba LICO vinilnih talnih oblog ni odvisna samo od tega, kako ga uporabljate, ampak
tudi od tega, kako ga čistite. Ne uporabljajte agresivnih in / ali topil, sredstev, ki vsebujejo
glicerin. Ti lahko napadejo površino, zlasti pri prevelikem odmerjanju. Nujno je treba upoštevati
podatke proizvajalca čistil.
lateksa na opremi, nogah
Pred vhodom
m uporabite predpražnik. Zaščitne podloge iz gume ali lateks
ontaktne točke je zato treba po potrebi zaščititi z
stolov ali mizah, ki lahko obarvajo tla. Te kontaktne
mehkimi zaščitnimi filci. Uporabljajte samo mehka kolesca za stole in pohištvo (tip W po EN
12529). V nasprotnem primeru zaščitite talno oblogo z zaščitno podlogo.
V prostorih je potrebno vzdrževati tudi primerno klimo, ki je pomembna tudi za vzdrževanje
60% in sobna temperatura približno 20
20-22 ° C.
vašega zdravja. Idealna je relativna vlažnost
vlažno 50-60%
Izjemna sončna svetloba, vročina in močna temperaturna nihanja lahko poškodujejo material in
povzročijo spremembe barve ali upogibanje materiala.
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