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SIENOS IR GRINDYS

SIENŲ IR GRINDŲ ĮRENGIMAS

Seno tipo vonios be abejonės reikalauja renovacijos. Senos
ar nelygios sienos gali būti lengvai uždengiamos
KeraBOARD Plano plokštėmis.

Naudodami KeraBOARD Plano plokštes, kuomet
įrenginėjate sienas, kartu naudokite ir atsuktuvą, kuriuo
lengvai pažymėsite 8 skyles (per 5 m 2) varžtams. Visas skyles
padenkite skiediniu.
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KeraBOARD Plano plokštės turi būti orientuotos pagal
grindis. Prispaudus plokštę prie sienos, toliau naudojamas
gulščiukas padės galutinai ištiesinti KeraBOARD plokštę.

Kuomet klijai sukietėja, naudodami gręžimo įrankį padarykite
skyles varžtams. Plokštes pritvirtinkite naudodami
metalinius KeraBOARD kaiščius. Atsuktuvu pažymėtos
skylės padės tiksliai išgręžti angas varžtams.

Siekiant kompensuoti įtrūkimus ir sudaryti papildomą
šilumos izoliacją grindyse, konstrukcinės plokštės
klijuojamos naudojant plytelių klijus. Plokštė švelniai
priglaudžiama prie krašto ir įtvirtinama ant klijų.

KeraBOARD Plano plokštė galutinai ištiesinama ir
sureguliuojama naudojant gulščiuką.

šilumos
Superinis
laidumas
Padengus visą patalpą su KeraBOARD plokštėmis, o
sujungimus užsandarinus hidroizoliacine juosta, visas
paviršius gali būti dengiamas plytelėmis.
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P ARTITION W ALLS

KeraBOARD Aqua dušo elementai montuojami tiesiai ant
grindinio, tvirtinant KeraBOARD Plano plokštes tiesiai ant
metalinių konstrukcijų.

KeraBOARD Plano plokštės yra fiksuojamos naudojant
atitinkamus metalinius varžtus ir KeraBOARD tvirtinimo
diskelius.

Šoninės dušo sienos yra baigtos. Prieš klijuojant plyteles
tiesiai ant KeraBOARD plokščių, išoriniai dušo sujungimai
turi būti hidroizoliuoti naudojant atitinkamą hidroizoliaciją.

Norėdami išvengti vandens pratekėjimo, visi sujungimai,
esantys vidinėje dušo dalyje, turi būti sandarinami naudojant
hidroizoliacinę juostą.

Universalūs ir lengvi elementai
palengvina pertvarų ir dušo kabinos
konstravimą, montuojant tiek tiesių
sienų, tiek lenktų sienų konstrukcijas.
PRIVALUMAI:
terminė izoliacija
atspari gniuždymui
atstumianti vandenį
lengvai montuojama
mažas svoris
stabili
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PRODUKTO PARAMETRAI
KeraBOARD Plano
Konstrukcinės plokštės vidaus apdailai
Storis: 4 - 80 mm
Išmatavimai: 1300x600 mm, 2600x600 mm ir
2600x900 mm.

Ekstrūdinio poliestireno puta ir iš
dviejų pusių dengta specialiu
skiediniu, kuris suarmuotas stiklo
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pluošto tinkleliu yra itin
alla
nst
i
e
t
ke
ma
ve
varutis
wea
pat
termiškai izoliuotas ir
ins ulat
llytrūd
inioing
rma
eks
Šios
r igids)., the
elem
amžiška
(ilgaents
kai
ktiš
os pra
lentable
renoy dur
.
estiingl
polilast
and
o, plyteles
s,rbbet
vanaden
neįgeeria
virtually no
Sinc t hey bso
ant jų, todėl
galima klijuoti tiesiai can
be tiled
nd
a
r
eve
atso
wh
er
wat
bet kuriuo atveju, tai idealus
re esp
ms, lly s uitable
uvėecia
they
as avirt
dire
ndim
sprectly,
ašiose
panoom
s
kito
s irens
, bseathr
von
k itch
for iom
. ess a reas.
ose
viet
and w elln

9

ÜBERS CHRIFT
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