Hasznos tanácsok
A kőutánzatú burkolóelemek felragasztásához S1 fagyálló flexibilis csemperagasztó ajánlott !!! (25kg-os zsák hozzávetőleg 5-6
m2-re elegendő természetesen függ a mennyiség a fal egyenetlenségeitől is )
Közvetlen festett falra TILOS !!! egyből felragasztani a díszköveket mert a festék a falon egy filmréteg és a díszkő csak a
filmrétegen lesz ami nem teherhordó és nem megfelelő a tapadás, vagyis a díszkövet a festékre fogjuk ragasztani és nem a
teherhordó falra.
1. Teherhordó falról festék eltávolítása...
2. Tapadóhíddal vagy dryvitháló+csemperagasztóval bevonjuk a díszkővel burkolt falat... előtte mélyalapozó használat javasolt...
3. Díszkő hátuljáról eltávolítjuk az esetleges poros, laza felületet gyökérkefével vagy drótkefével...
4. Mindig a Díszkő hátulját kenjük kőműveskanállal és ne fogas glettvassal !!! A falburkolóknak más a súlyuk és az anyaguk mint a
csempéknek, ezért csak fogas glettvassal csíkozva felragasztani nem előnyös hisz nem kerül rá sok ragasztó a kőre hisz
manufakturális gyártásból adódóan méretkülönbség előfordulhat.
Ha profik módján és hosszú távra tervezzük a látványt akkor tisztába kell lenni vele, hogy ez nem is olyan egyszerű hisz minden a
kivitelezésen és a csemperagasztó választáson múlik hisz nem mindegy hogy beltérre vagy kültérre ragasztunk. Vízmértéket mindig
hasznájunk !!!
A Falburkoló díszkövek hátoldaláról az esetleges cementes, poros , laza réteget távolítsuk el (gyökérkefe,drótkefe) segítségével.
Minden esetben erőteljes mozdulatokkal jobbra-balra mozdulatokkal ragasszuk fel a díszkövet.
Feles vagy negyedes eltolásba lehet felrakni a falburkoló díszköveket ezt a fal hossza adja meg, ezért javasolt kirakni pár darabot a
földre és meggyőződni arról, hogy melyik eltolást válasszuk.
Ajánlott több dobozból dolgozni és válogatni a díszkövek formáit, hogy a legtökéletesebb legyen a formavilág.
A hőmérséklet 2 napon keresztül +5 foknál alacsonyabb ne legyen.
Indulhat földről is a díszkő de lábazati szegőtől is kezdhetjük megfelelő alátámasztással.
Ha lábazati szegő maradni fog akkor támasszuk alá a díszköveket és ha megszilárdult a csemperagasztó utána eltávolíthatjuk az
alátámasztást és folytathatjuk a munkát. Teljes belmagasságot ( kb 2.40 cm-t ) egyszerre nem ajánlott felragasztani.
Ajánlott kb 1 méter magasan felragasztani egy adott mennyiséget, majd másnap rakhatjuk tovább hisz még a ragasztó képlékeny.
Hőszigetelésre a kövek felrakása a normál felhasználástól eltérően 2-4 szeres mennyiségű rögzítési pont ajánlott acélszárú dűbellel.
Gipszkartonra ragasztásnál a gipszkarton tartószerkezetet meg kell erősíteni.
Impregnálás - Tisztítás
- Nagynyomású vagy gőzmosó berendezések károsíthatják a felületet.
- Ha nincs impregnálva a falburkoló akkor esős-párás időben a nedvesség-por bejut a díszkőbe mint minden más díszburkolaton.
- Impregnálás után a falburkolón egy láthatatlan védelem jön létre ami meggátolja a víz-por bejutását.
- Az impregnálás színmélyítő hatással is jár így a falburkoló lényegesen szebb természetesebb lesz.
- A megfelelő impregnálószerek használatáról tájékozódjon a szaküzletekben.

