Használati / beépítési útmutató
Mennyezeti burkolólap és rozetta beépítési útmutató
(Bovelacci)
Szerelési tanácsok a mennyezeti kazetták és díszek elhelyezéséhez.
.
- A megfelelõ alap: A kazetták a következõ felületû mennyezetekre és oldalfalakra ragaszthatók: meszes, meszes-cementes,
gipszes vakolatok, gipszkarton, forgácslap, beton, épületkerámia (tégla, üreges falazóelem), szilikátok és hasonlók. Ajánlott,
hogy az alap egyenletes, száraz, kemény, stabil felületû, továbbá por és zsírmentes legyen. Az alapot tisztítsuk meg a portól,
zsírtól, viasztól és más szennyezõdéstõl. Az öreg, hulló vakolatot el kell távolítani! A réseket ki kell tölteni glettel, gipsszel, vagy
habarccsal. A további munkákat az alapozási munkák befejezése után egy nappal lehet folytatni.
Lerakási tanácsok:
1. A mennyezet közepének, a munka kezdõpontjának kijelölése: A mennyezeti elemek egyenletes felhelyezéséhez szükséges a
mennyezet közepének kijelölése, ahonnan a felragasztást kezdeni fogjuk. A mennyezet két átlója mentén húzzunk ki zsineget, és
azok metszéspontja jelöli ki a mennyezet középpontját. A mennyezet közepének és a mennyezet közepén áthaladó merõleges
vonalak kijelöléséhez javasoljuk egy másik személy segítségét is igénybe venni. A megjelölt mennyezeti középponton át ki kell
jelölnünk két egymásra és a falra is merõleges vonalat, amely a mennyezetet négy egyforma négyzetre osztja.
2. A ragasztó felviteli módjai a mennyezeti kazettára: Vigyük fel a mennyezeti burkolólap hátsó felületére (a teljes felületre,
vagy csak pontokban) a TITAN PLUS ragasztót kb. 8-10 mm vastagságban. Hogy elkerüljük a mennyezeti kazetták közötti rések
keletkezését, bekenhetjük a kazetták oldalsó éleit TITAN S ragasztóval.
3. Az elsõ mennyezeti elem felragasztása: Az elsõ ragasztóval bekent elemet úgy kell felhelyezni, hogy az párhuzamos legyen
a falakkal és az egyik sarka rajta legyen a korábban megjelölt középponton, ügyelve arra, hogy a felragasztott elem élei a
felrajzolt és egymásra merõleges vonalakkal párhuzamosak legyenek.
4. A felragasztás mûvelete: A ragasztás alatt ügyelni kell arra, hogy a mennyezeti elemet kellõen megnyomjuk ahhoz, hogy a
felvitt ragasztó erõsen tapadjon (szét terüljön)a felragasztandó felületre, de ugyanakkor az elem ne sérüljön.
5. Az egyes elemek sorban való felragasztása: A következõ mennyezeti kazettákat ragasszuk fel párhuzamos sorokban,
figyelve arra, hogy a kazetta szélek jól illeszkedjenek egymáshoz.
6. Szegõlécek felragasztása: A mennyezet és a fal illeszkedésénél ragasszon fel ízlése szerinti színû és profilú díszlécet. Hogy
professzionális illesztést érjünk el a lécek sarkainak ragasztásánál, a léceket elõbb megfelelõ szögben el kell vágni (gérvágó
ládában). Az esetlegesen keletkezett rések kitölthetõk akryl fugatömítõvel. Az egymással érintkezõ léceket TITAN S ragasztóval
ragasszuk össze. Abban az esetben, ha el kell vágnunk a lécet, akkor azt nagyon pontosan, kis ráhagyással tegyük, úgy, hogy
az utolsó ragasztandó léc is befeszüljön.
Rozetták beépítése:
Mind a Bovelacci, mid a Marbet cég rozettáit (kör alakú mennyezeti díszeit)nagyon egyszerûen és biztonságosan beépíthetjük a
következõ módon: a kiválasztott rozetta közepén vágjunk egy 1-2 cm átmérõjû lyukat a világítótest (csillár) elektromos
vezetékeinek és tartó csavarjának / szerelvényének. Áramtalanítsa a világítótest áramkörét, szerelje le a csillárt, majd a
rozetták széleit és belsõ ragasztási pontjait ragasztózza be. Húzza át a vezetékeket a kialakított lyukon és nyomja helyére a
rozettát. A kitüremkedõ felesleges ragasztót nedves szivaccsal távolítsa el. A ragasztó száradása után a rozetta festhetõ. A
festés száradása után a világítótest a helyére szerelhetõ. Figyelem! Sugárzó hõnek közvetlenül ne tegye ki!
Bovelacci mennyezeti burkolólap és rozetták - Ajánlott ragasztó: Eurocoll, Classic Coll helyettesíthetõ oldószermentes akryl
ragasztóval (Mester, Soudal, stb)
Festék: vízalapú festékek (pl. emulziós festékek)
Tárolás: Az elemeket száraz helyen, vízszintesen, naptól, esõtõl védve tároljuk!
Beépítés: +5 Co alatti hõmérsékleten beépíteni nem ajánlatos!
Testsûrûség: 30-40 kg/m3.
Éghetõség: nehezen
éghetõ.
Gyártó: Bovelacci - Via del Commercio, 5 I - 47100 Forlì - ITALY Telefon +39 0543 721386
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Származási hely:
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