Instrukcja nr.1

MONTAŻ GZYMSÓW
I PROFILI ELEWACYJNYCH

Montaż gzymsów i profili elewacyjnych jest prosty i łatwy. Nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych narzędzi ani specjalnych umiejętności.
Wystarczy przestrzegać instrukcji stosowania klejów i masy szpachlowej oraz wykazać należytą
dbałość o szczelne i estetyczne wykonanie wszelkich połączeń elementów ze sobą oraz ze ścianą.
Do przyklejania profili elewacyjnych do ściany stosować typowe kleje do klejenia styropianu natomiast do łączenia profilu z profilem trwale elastyczne kleje (np. Soudal Fix All, który posiadamy w
sprzedaży, Dan Braven Mamut lub inne podobne).
1. Przygotować potrzebne narzędzia i miejsce pracy. Sprawdzić jakość i stan podłoża .
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2. Odmierzyć i narysować linie pomocnicze (jeśli jest taka potrzeba).
3. Upewnić się, że poszczególne elementy łączą się ze sobą bez załamań.
4. Przyłożyć profile i skontrolować poprawność rozmiarów, zaznaczyć linie cięcia na elementach
oraz ich położenie na ścianie.
5. Dociąć elementy (piłą do metalu lub inną z małymi lub średnimi zębami w przyrżni), ponownie
sprawdzić (przymierzając do ściany) poprawność wykonanych cięć.
6. Elementy kleić do ściany, nakładając na podłużne krawędzie zaprawę2, pasami ciągłymi
tak, aby zaprawa po dociśnięciu wypełniła szczelnie przestrzeń pomiędzy gzymsem, a ścianą.
7. Zebrać nadmiar kleju. Sprawdzić szczelność uzyskanego połączenia3
8. Profile sklejać ze sobą klejem elastycznym kładąc pasek wzdłuż obwodu w takiej odległości
od krawędzi przekroju, aby nie wycisnąć go na zewnątrz. Profili nie łączyć “na styk”, lecz pozostawić szczelinę 1,5-2 mm, którą po przyklejeniu, należy wypełnić masą szpachlową Artstudio.
Po wyschnięciu oraz stwardnieniu wyszlifować papierem ściernym (najlepiej gr. 40-60 pełny nasyp)
na klocku.
9. Pomalować profile przy użyciu typowych farb elewacyjnych. Nie jest wymagane stosowanie
podkładów.
.
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- zgodnie z instrukcją używanego kleju. W razie potrzeby odkurzyć itp.

2

- klej najlepiej nakładać metodą pasowo-punktową tzn. pasami wzdłuż brzegów profilu oraz

(przy dużych profilach) niewielkimi punktami na pozostałej powierzchni. Nakładanie kleju pacą
zębatą na całą powierzchnię profilu można stosować jedynie w przypadku prostych ścian.
Do przyklejania profilu do ściany używać typowych klejów do przyklejania styropianu.
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-przy gzymsach o większych rozmiarach można dodatkowo wkleić na połączenie profilu ze ścia-

ną pasek siatki z włókna szklanego tak, aby jedna część przylegała do lica ściany, a druga do
ścianki profilu i zaszpachlować. Zwiększa to wytrzymałość i szczelność połączenia.

UWAGI
Nie należy stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wykonać próby w miejscu niewidocznym lub na resztkach profilu.
Należy stosować obróbki blacharskie z kapinosem na większych gzymsach poziomych, oraz
wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość gromadzenia się wody.
Powodują one odrywanie się spływającej wody deszczowej od elewacji i w znacznym stopniu przyczyniają się do utrzymania elewacji w czystości i przedłużają żywotność zarówno gzymsów jak
i elewacji.
Przy montażu opasek okiennych i drzwiowych należy wysunąć profil lekko poza krawędź do
wnętrza otworu (2-3 mm) a potem wyszpachlować wewnętrzne ścianki otworu na równo z krawędziami opasek. Uzyskuje się w ten sposób gładkie płaszczyzny wewnętrzne otworów okiennych
i drzwiowych.
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