
1. Podklad stěn a stropů musí být pevný, soudržný, nosný, savý a zbavený prachu a všech nečistot.
    V případě, že místo bylo již několiktrát malováno, je nutné tuto malbu odstranit.
2. Na všech stěnách a stropu si vyznačte pomocí zednické tužky a linkovací šňůry (brnkačky) linky
    dle rozměrů lišty (viz.obr.1).
3. Je potřeba zjistit případnou nerovnost stěn a stropu po celém obvodu, a to nejlépe přiložením
    lišty, abyste předešli pozdějším problémům. Nerovnosti stěn a stropu se dají odstranit  
    odbroušením nebo dotmelením stěn a stropu nebo odbroušením lišty.
4. V místě, kde budou dosedat lepené plochy lišty udělejte pomocí odlamovacího nože nebo jiného
    ostrého nástroje rýhy tak, abyste u sádrokartonu odstranili papírový povrch a u štukovaných stěn
    se dostali na jádrovou omítku (viz.obr.2). Takto připravený podklad omyjte vlhkou houbou, aby byl
    bez prachu a odpadajících částic (viz.obr.3). Omytí je důležité nejen kvůli odstranění prachu, ale
    také proto, aby na zvlhčené ploše lepící materiál zasychal rovnoměrně, a tím dosáhl lepších
    lepících vlastností.

kladivo, tužka, linkovací šňůra (brnkačka), metr, sádrové lepidlo, miska na sádru, špachtle, smirkový
papír (HR 150), pila na dřevo, pilový list, hřebíky, houba, ořezávací nůž

Do gumové misky na sádru nalijte vodu dle potřeby a pomalu přisypávejte sádrové 
lepidlo tak, aby mírně zakrylo hladinu nalité vody. Takto nechte odstát asi 3 - 5 minut
a poté pozvolna špachtlí zamíchejte. Doba zpracování namíchaného sádrového lepidla
je asi 50 min.

Nepoužívejte elektrické míchadlo.
Nepřisypávejte suchou směs a nepřilévejte vodu do již namíchaného lepidla, 
snižuje se tak doba zpracovatelnosti a funkčnost.
Nepřipravujte lepidlo tak, že nalijete vodu do suché směsy.

 

1. POTŘEBNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY: 

MONTÁŽNÍ NÁVOD                 

 SÁDROVÉ PRVKY A PROFILY

2. PŘÍPRAVA SÁDROVÉHO LEPIDLA: 

3. PRACOVNÍ POSTUP: 
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MONTÁŽNÍ NÁVOD                 

 SÁDROVÉ PRVKY A PROFILY

6. S montáží začínáme vždy v rohu, který je při vstupu do místnosti nejméně vidět. Připravte si úhly
    na dvou lištách a přiložením v rohu zkontrolujte přesnost řezu. Sádrové prvky zařezávejte ruční 
    pilou na dřevo. Před lepením je nutné zdrsnit plochy lišt pro lepení pomocí pilového plátku s
    jemnými zoubky nebo brusným papírem s hrubou zrnitostí (viz.obr.1).
    Otřete zdrsněné plochy vlhkou houbou (viz.obr.2). Sádrové lepidlo kašovité konzistence
    nanášejte pomocí špachtle na zdrsněné plochy a také na spojované plochy mezi lištami 
    (viz.obr.3). U rozet a jiných sádrových prvků s velkou styčnou plochou nanášejte lepidlo na
    okraje a do středu bodově.

7. Lištu, na kterou jsme rovnoměrně nanesli vrstvu sádrového lepidla, usadíme tlakem s drobným
    pohybem na připravené a navlhčené místo (viz.obr.1). Při montáži doporučujeme fixovat lištu 
    hřebíky (viz.obr.2), které se po zatuhnutí lepidla odstraní. Větší sádrové lišty a prvky fixujte
    pomocí šroubů a hmoždinek, vzniklé otvory po vrtání zatmelte a vyretušujte. Vlhkou houbou
    odstraňte lepidlo. Na propadlá místa ve spojích naneste tenkou vrstvu sádrového lepidla
    (viz.obr.3). Po zaschnutí lepidla spoje lišt přebruste brusným papírem s jemnou hrubostí tak, aby
    spoje nebyly znatelné a znovu očistěte vlhkou houbou od prachu. Nyní jsou lišty připravené pro
    přetření (viz.obr.4).

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

Vyretušování spojů je velmi důležité, aby nalepené lišty vypadali jako jeden celistvý kus.

spoj přebruste jemným
smirkovým papírem

po přebroušení a 
přetření není spoj 
vidět

vzniklá spára 
mezi lištami

naneste vrstvu 
sádrového pojiva po několika minutách 

odstraňte pojivo

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na tel. číslo +420 777 070 934 nebo na emailové adrese 
info@jkrgroup.cz
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