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INSTRUKCJA MONTAŻU
LISTEW STYROPIANOWYCH POKRYTYCH MASĄ EXTERIOR
MONTAŻ LISTEW WYKONUJEMY TYLKO W PRZEDZIALE TEMPERATUR OD
+5° do +30° C.
BEZWZGLĘDNIE W BEZDESZCZOWE DNI – CHYBA , ŻE MAMY ELEWACJĘ
OSŁONIĘTĄ .
Podłoże powinno być suche i stabilne zarówno otynkowane jak i z ociepleniem –
wykończonym cienkowarstwowym tynkiem .
Należy stosować kleje : mrozo i wodoodporne przeznaczone do klejenia styropianu .
Nanosimy je na profil pacą zębatą – dociskamy do ściany zwracając szczególną
uwagę naszczelne wypełnienie klejem krawędzi narażonych na działanie
wody.
Ilość kleju użyta do przyklejenia listew do ściany powinna być zgodna z zaleceniami
producenta danego kleju . Nadmiar kleju wyciśniętego z pod listew powinien być usunięty .
Łączenie profili na długości i w narożnikach z uwagi na możliwość występowania naprężeń
na łączeniach elementów powinno być wykonywane dobrej jakości klejem typu – Fix
Płynny Gwóźdź.
WSZYSTKIE LISTWY O WIĘKSZYCH GABARYTACH Z UWAGI NA ICH WAGĘ
POWINNY BYĆ BEZWZGLĘDNIE KOŁKOWANE
Do szpachlowania łączeń zalecamy gotową masę EXTERIOR . Szpachlowanie powinno
odbywać się w suchych bezdeszczowych warunkach ( masa odparowuje i utwardza się do 72
godz.)
Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami montażowymi ograniczymy możliwość
powstawania pęknięć na łączeniach / kurczenie się kleju i naprężenia powierzchniowe ścian /.
UWAGA !!!
Gotową sztukaterię można malować farbami elewacyjnymi dostępnymi na rynku w
dowolnym kolorze .
Zamocowana sztukateria przed malowaniem powinna być sucha i odpylona
Sztukateria tak jak tynki powierzchniowe chłonie wodę i z tego powodu należy bezwzględnie
uważać z malowaniem aby nie nakładać farby na źle przygotowane podłoże : skutkować to
może odparzeniem i pękaniem powłok malarskich . Zaleca się stosowanie farb elewacyjnych
akrylowych lub silikonowych . Wymagane jest również bezwzględne stosowanie gruntów wg
zaleceń producenta farb. Prosimy stosować farby dobrej jakości i stosować się do zaleceń
producenta farb.
Wyklucza się stosowanie farb silikatowych .
Polecamy nasze farby ESTRELIA : DURRA , DURRA Q (farby akrylowe) oraz SOLDURA
(farba silikonowa) , dostępne w kolorach NCS .
Sztukateria po montażu , gdy profile pozostają niepomalowane , należy bezwzględnie
zabezpieczyć impregnatem PRIMER EXTERIOR (dostępny u producenta masy ).
PRIMER EXTERIOR należy nanosić na suchą powierzchnie.
Przed montażem należy sprawdzić czy produkt odpowiada pod względem
jakościowym
PRODUCENT

