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OPIS MONTAŻU DESEK DEKORACYJNYCH - krok po kroku
/przed przystąpieniem do pracy zapoznać z dokładna instrukcją, naklejania/
NAKŁADANIE KLEJU
Na podłoże zwarte, nośne i odpowiednio przygotowane, nakładamy klej pacą zębatą
4mm tak aby pasma kleju układały się prostopadle do układanych desek na powierzchni
max. 3÷4 desek, ok. 1,5 – 2,5m2 – w zależności od szybkości wysychania kleju i temperatury, optymalna temperatura +10ºC do max 25ºC. Nie należy kleić na podłoża wilgotne lub
intensywnie nasłonecznione.
Zaleca się aby klej był dobrany kolorystycznie do koloru deski.
UWAGA: przyschniętego kleju nie wolno zwilżać, należy go usunąć i nie łączyć poprzez
mieszanie z klejem w opakowaniu.

UKŁADANIE DESEK
Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia, po nałożeniu kleju przykładamy deskę, dociskamy ją od środka do brzegów najpierw dłonią, a następnie twardym
wałkiem malarskim wyciskając w ten sposób nadmiar kleju.
Nadmiar kleju natychmiast usuwamy przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki
/ważne jest szybkie usuniecie zabrudzeń kleju z deski/

USUWANIE NADMIARU KLEJU
Nadmiar wyciśniętego kleju wzdłuż dolnej krawędzi deski częściowo usuwamy szpachelką – pasek kleju o szer. 0,5÷1,0 cm, pozostawiając klej w ilości niezbędnej do przyklejenia
kolejnej deski . Ma to na celu unikniecie zabrudzeń klejem wyciskanym przez szczeliny po
dociśnięciu kolejnej deski.

DOCINANIE DESKI
Deski docinamy do odpowiednich wymiarów ostrym nożem do wykładzin przy pomocy kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym a następnie
malujemy krawędzie dwukrotnie lakierobejcą zaprawkową, /druga warstwa po wyschnięciu pierwszej/.
Przy łączeniu desek na rogach zewnętrznych /kąt prosty/ końce dwóch desek zarabiamy
przy pomocy pacy z papierem ściernym o granulacji 60÷80 pod katem 45º. Po starannym
dopasowaniu przyklejamy w pożądanym miejscu, po wyschnięciu kleju zabezpieczmy
lakierobejcą j.w.

DOCISKANIE WAŁKIEM
Po ułożeniu ok.1,5÷2,5 m2 desek, każdą z desek dociskamy po kolei twardym wałkiem
w celu likwidacji ewentualnych pustych przestrzeni pod deskami.
Nadmiar kleju usuwamy mokrą gąbką lub szmatką aby uniknąć zabrudzeń.

IMPREGNACJA
Przy układaniu desek na elewacji zaleca się malowanie całości wyłożonej powierzchni
bezbarwnym lakierem akrylowym SDP-L lub CONCERTO VERNIS w celu wyeliminowania
możliwości penetracji wody przez szczeliny między deskami.
Impregnację lakierem wykonać po ok 5 dniach od przyklejania desek.
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Kolor, styl, życie...
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wewnętrznych i zewnętrznych

Hotel
Malinowy Dwór

RUSTIC OLIWKA*

RUSTIC SAND
RUSTIC BIAŁA

WŁAŚCIWOŚCI DESEK DEKORACYJNYCH:
•
•
•
•
•
•
•
•

grubość 3mm, długość 2600mm, szerokość 130, 160, 180 i 200mm
materiał: naturalny piasek kwarcowy i ekologiczna żywica akrylowa,
paroprzepuszczalne,
łatwe do obróbki i układania,
elastyczne i niełamliwe,
odporne na warunki atmosferyczne,
trwałe wybarwienie,
wysokie walory estetyczne (ładne odwzorowanie faktury drewna).
DESKA CIOSANA tylko w szerokości 200mm, wzory RUSTIC szerokości
130mm, 160mm i 180mm,
• wzór CIOSANY tylko w szerokości 200mm, wzory RUSTIC szerokości 130,
160 i 180mm,
• małe obciążenie wykładanej powierzchni: 5-6 kg/m2 z klejem.

RUSTIC GRAFIT

RUSTIC BEŻ*
RUSTIC WINCHESTER

Siedziba firmy
Regamet Mielec
RUSTIC ANTRAZIT
RUSTIC WASSER GRAU

RUSTIC MAHOŃ
RUSTIC CZARNY

RUSTIC CIEMNA

CIOSANA JASNA
*DOPŁATA 10%
Przedstawione wzory i kolory na zdjęciach mogą się nieznacznie
różnić w porównaniu z naturalnymi deskami.

RUSTIC BRĄZ*

RUSTIC JASNA

