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ПОДЛОЖКА

Тази подложка се предлага за да разшири функционалността
на нашата система, позволявайки ни да работим с
облицовки с дебелина от 3-5мм. Използват се за дебелина
по малка от 5мм, както и дебелини от 17 до 20мм (заедно с
опашкте за камък).Поставят се под самото клинче,
позволявайки неговото центриране в опашката и да ни даде
по голяма повърхност като основа. Много е важно при тънки
дебелини на плочки , използвайки подложка да прибавим
3мм. на скалата на клещите + дебелината на плочката .

ОПАШКА ЗА КАМЪК
Опашката за камък се предлага за :
гранит, камък, мрамор и др. Позволява
да се работи между 17 и 30мм.
Устоичива е на по голямо натоварване
от стандартната опашка за да могат да
се нивелират по тежки формати за
облицовка . За размери между 17 –
20мм, се използват с подложка.

ЗА НИВЕЛАЦИЯ
на плочки
ОСИГУРЯВА ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
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Примерна схема за калкулация на нужни опашки

Опашки за м2

Пример:
А(50см) В(50см)=16 бр/м2
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ОЛЕСНЯВА И СЪКРАЩАВА РАБОТАТА

СИСТЕМА ЗА НИВЕЛАЦИЯ НА ОБЛИЦОЪЧНИ ПЛОЧКИ - ПЕИГРАН

Със системата ПЕИГРАН за нивелация ще се предпазим от познатите ни
стърчащи плочки с неравности, хлътвания и непоправими забележки ,
които се отразяват на качеството на завършената облицовка зависещо от
тежки или тънки облицовки както и некачествени маериали или не
професионални майстори.Улеснява работата с тежки или много тънки
облицовки които са трудни за обработка при полагане.

- Незаменима система при окантена керамика,
порцелан, гранитогрес и облицовки с голям формат.
- Препоръчително за формати от 30 х 30 см.
- Бързина и качество при винтелирани фасади.
- Рентабилност и качество при полагане на гранит,
мрамор и камък.

С нашата система се гарантира че облицовъчните плочи ще останат
стегнати и нивелирани спрямо една с друга, предпазвайки ги от
стандартното разминаване при движение по време на процеса на
съхнене на лепилото.Също така се спестява значително времето за
полагане и се повишава количеството на изработените м2 .

После се поставя основата
(опашка)и след това
поставете следващата
плочка.

Осигурява отлично равно качество

•

Предпарва от разминаване на плочките по време на съхнене

•
•

Съкращава времето за полагане
Оплашки с дебелини на фуга от 1, 2, 3 мм.(за други дебелини се използват

•

Може да се използват за дебелини на облицовката от 3 до 30мм.

•
За дебелини от 3, 4, 5мм , използвай специалната подложка.За дебелини от
........-16 до 30мм,
използвай специалната опашка за камък.

СЛЕД

ПРЕДИ

На първо място трябва да
знаем че повърхността трябва
да е измазана.Трябва да
регулираме клещите по скалата
в зависимост от дебелината на
облицовъчните плочи.

Разтеглете лепилото и
положете една плочка.

•

кръсчета).

Значително олеснява полагането на сложни облицовки:тежки , тънки,
дълги и с голям формат, получавайки едни перфектни резултати.

Препоръчва се да се реди на
двоен гребен (лепило по
плочка и стена-под).

Главните характеристики на системата са :

•

Клинчетата са за многократна употреба. Опашките са за еднократна .

Поставете клинчето в отвора
на опашката.

След това стегнете с клещите
клинчетата за да изравните
плочките.След стягане на
системата е препоръчително да
притупате с гумен чук плочките
за да освободите напрежението
им.
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Оставете да изсъхне лепилото по
препоръки на производителя.

След като лепилото е изсъхнало
премахнете опашките и
клинчетата използвайки гумен
чук по посока на фугата.Ударът
трябва да е директно по
опашките от към тънката
страна.След това съберете
клинчетата за следващо
използване и пристъпете към
фугиране.

