
1. 
  a) Potřebné pomůcky: pokosnice, pila s jemnými zuby, tužka, linkovací šňůra, špachtle, metr,  úhloměr, vlhká houba, smirkový papír hrubosti 150.
  b) Doporučené spojovací a tmelící materiály:

POTŘEBNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY: 

Lepení a tmelení prvků na stěnu nebo strop:
  - u přilnavých povrchů - Akrylové lepidlo (DECOFIX PRO)
  - u nepřilnavých povrchů (obklad, sklo, umakart a vlhké prostředí) - MS polymerové lepidlo 
    (DECOFIX Hydro) 
Lepení a tmelení prvků mezi sebou: 
  - PU lepidlo (DECOFIX Extra)

  - pro tmelení spojů ve styku prvků - Akrylátový brousitelný tmel
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Doporučujeme dodržovat návod na aplikaci polystyrenových prvků.
!!!Používejte pouze kvalitní lepidla a tmely!!!
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DECOFIX Hydro
kartuše 290 ml (7-10bm)

SLOŽENÍ
SKLADOVÁNÍ
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DECOFIX Extra
kartuše 310ml (min.80m)
tuba 80ml (min.20m)

Akrylátový tmel-brousitelný
kelímek 500g

SAVÝ POVRCH

NESAVÝ  POVRCH

PEVNÝ SPOJ

DECOFIX PRO
kartuše 310ml (7-10bm)

TMELENÍ SPOJE

- Polyuretanové lepidlo
- Teplota: 10-35°C
  Vlhkost: 40-70%
- Mezi dvěmi stropními lištami
  Mezi dvěmi plochými nebo podlahovými lištami
  hlavicí, tělem a podstavcem sloupu
- Přelitky odstranit před vytvrdnutím (max. do 1hod., odstranění
  zopakovat po 2-3hod.)
  čistit acetonem nebo syntetickým ředidlem
- Velmi tvrdý po zaschnutí, lepidlo reaguje na vlhkost,
  transparentní lepidlo, jemně napěňuje, obsahuje rozpouštědla
  a izokyanidy, zdraví a životnímu prostředí škodlivý.

- Velmi silné MS polymerové lepidlo
- Teplota: 10-35°C
  Vlhkost: 40-70%
- Dlouhodobé spojení mezi lištou, stěnou a stropem,
  místo lepidla DecoFix Pro. Pro použití v exteriéru, vlhkém
  prostředí, pro nesavé materiály (keramické obklady, sklo,
  umakart, apod.)
- Možno odstranit mýdlovým roztokem
- Přetíratelné, na všechny typy stěn/stropů, nesesychá,
  elastické, stabilní bílé barvy

- Disperze akrylátové pryskyřice a vody
- Teplota: 10-25°C
  Vlhkost: 40-70%
- Tmelení spár, prasklin a vyrovnání povrchů savého
  charakteru, lokální opravy a tmelení, vyplňování 
  stykových přímých i úhlových spár, podkladování
  nerovných ploch pod nátěry
- Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.)
- Vlhkou houbou nebo textilií
- Bílý, vysoce kvalitní tmel, brousitelný, přetíratelný,
  vhodný pro interiér i exteriér (nutno opatřit nátěrem)

- Akrylové, velmi účinné lepidlo
- Teplota: 10-35°C
  Vlhkost: 40-70%
  Upozornění: chraňte před mrazem!
- Dlouhodobé spojení mezi lištou, stěnou a stropem
  pro interiér a savý povrch
- Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.),
  ve vlhkém prostředí (koupelny, exteriér), na nové stěrky
- Vlhkou houbou nebo textilií
- Bílé, barevně stabilní, brousitelné, přetíratelné,
  málo elastické

!NE POLYSTYREN!  

Pokosnice pro řezání lišt - plastová
155x125mm 

Vytlačovací pistole na kartuše 
Pila pro řezání lišt
břit 500mm Úhloměr

Pokosnice pro řezání lišt - polystyrenová

120x120mm 
Pokosnice pro řezání lišt - dřevěná
270x270mm, včetně pily 

Pokosnice pro řezání lišt Variomatic
220x275mm 

Pila pro řezání lišt
břit 340mm 
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