Návod na instalaci sádrových lišt.

Nástroje a pomùcky, které budete potøebovat:
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1. kladivo
2. metr
3. zednická tuka, nebo linkovací navíjecí šòùra (brnkaèka)
4. gumová miska na míchání sádrového pojiva
5. špachtle rohová
6. špachtle
7. špachtle spárovací
8. olamovací nù
9. pilový plátek s jemnými zoubky
10. smirkový papír
11. høebíèky
12. houba
13. sádrové pojivo
14. ruèní pila

6.

7.

13.

8.

é
ov
dr
Sá jivo
po

9.

14.

1. Podklad stìn a stropù musí být pevný,soudrný, nosný,
zbavený starých nátìrù a zpenetrovaný!!!
2. Pøipravte si všechno náøadí nejlépe do prostøed místnosti
a nezapomeòte na vodu.
3. Na stìnì a stropì si vyznaète, pomocí zednické tuky a
linkovací šòùry (brnkaèky), linky dle rozmìrù lišty obr. 1)
4. Za linkami, kde bude dosedat lepená plocha lišty, pomocí
olamovacího noe, nebo jiného ostrého nástroje, udìlejte
rýhy obr 2). Tyto rýhy omyjte vlhkou houbou aby byli bez
prachu a odpadajících èástic podkladu obr. 3).
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5. Do gumové misky na sádru si nalijte vodu dle potøeby do
které pomalu pøisypávejte sádrové pojivo, tak aby pojivo
mírnì zakrylo hladinu nalité vody. Takto necháte asi
3 - 5 min. odstát a pak pozvolna špachtlí zamíchejte. Doba
zpracování namíchaného sádrového pojiva je asi 50 min.
Nikdy nepouívejte elektrické míchadlo!!!
Nikdy nepøisypávejte suchou smìs a nepøilévejte vodu do
namíchaného lepidla!!!
Nikdy nepøipravujte pojivo e nalijete vodu do suché smìsi!!!
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7. Pøed lepením je nutné zdrsnit plochy pro nanášení pojiva pomocí pilového plátku s jemnými
zoubky, nebo brusným papírem s hrubou zrnitostí obr.1). Otøete zdrsnìné plochy vlhkou
houbou obr.2). Zamíchejte sádrové pojivo a pomocí špachtle nanášejte na zdrsnìné plochy a také
na spojované plochy mezi lištami obr.3). U rozet a jiných sádrových prvkù s velkou styènou
plochou nanášejte pojivo na okraje a do støedu bodovì. Sádrové prvky zaøezávejte ruèní pilou
na døevo.
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8. Lištu na kterou jsme rovnomìrnì nanesli vrstvu sádrového pojiva a usadíme na pøipravené a
navlhèené místo obr.1). Pøi montái doporuèujeme fixovat lištu høebíky obr.2), které asi po jedné
hodinì odstraníme. Vìtší sádrové lišty a prvky fixujte pomocí šroubù a hmodinek, vzniklé otvory
po vrtání zatmelte a vyretušujte. Asi po hodinì odstraòte høebíky a vlhkou houbou odstraòte
lepidlo. Na vzniklé spáry naneste další tenkou vrstvu sádrového pojiva obr.3). Po zaschnutí pojiva
spoje lišt pøebrousíme brusným papírem s jemnou hrubostí, tak aby spoje nebyli znatelné a znovu
oèistìte vlhkou houbou od prachu. Nyní jsou lišty pøipravené pro aplikaci penetrace pøed
natøením barvou obr.4).
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Vyretušování spojù je velmi dùleité, aby nalepené lišty mìli vzhled celistvého kusu. Na spáru
naneste mírnì vìtší mnoství sádrového pojiva obr.1) a po nìkolika minutách špachtlí pøebývající
pojivo odstraòte, nechte zaschnout a spoj pøebrušte jemným smirkovým papírem obr.2). Takto
pøipravené a zaèištìné sádrové prvky pøetøete penetrací a po zaschnutí pøetøete barvou, nebo jinak
upravte povrch sádrových prvkù.

nanesené sádrové pojivo
vìtší vrstva
vzniklá spára
mezi lištami

c JKR

group s.r.o. 2009

po nìkolika
minutách
odstraòte
pojivo

po pøebroušení
a pøetøení není
spoj vidìt
odstranìné
pojivo,spoj
pøebrušte
jemným
smirkovým
papírem

