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Лепило

Универсално лепило Лепило за свързващи фуги

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от 
други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, 
изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да 
бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре в помещението най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслоявания на 
мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздравени с 
подходящ грунд.
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Профили за индиректно осветление
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Здраво натиснете детайла към стената и 
тавана. Отбележете контура и границите му 
от долния край.

С помощта на креда или тебешир, отбележете 
контурите по цялото протежение на 
помещението

Отбележете контура и по долната част 
на детайла.

С помощта на ъгломера измерете ъглите 
на стаята.
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С помощта на циркуляра, отрежете 
елемента спрямо подходящия ъгъл. При 
помещения, в които ъглите са 90°, 
изрязването може да стане и с помощта 
на трион.

Използвайки предварително очертаните 
контури, поставете профила на правилното 
място. Натиснете профила по цялата му 
дължина, за да може лепилото да бъде 
разпределено равномерно.

Нанесете универсално лепило равномерно 
по цялото протежение на профила. 
Дебелината на нанесения слой трябва да 
бъде в рамките на 3-5 мм.

С помощта на винтоверт, фиксирайте 
профилите, посредством самонарезните 
видии (на стъпки от 600 мм).
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Профили за индиректно осветление
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Веднага след фиксирането на профила, 
посредством самонарезните видии, 
премахнете излишното лепило с 
помощта на шпакла.

За идеално подравняване, направете 
разрез на следващия елемент спрямо 
модела и формата на предходния. 

При работа с Универсално лепило, 
почистете остатъчните следи с 
навлажнена памучна кърпа с разредител.

Монтаж на съседен корниз: обезпрашете и 
почистете повърхността с помощта на 
влажна кърпа.
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Оформяне на свързващите фуги: нанесете 
Лепило за свързващи фуги от страната на 
повърхността на вече монтирания корниз.

Притиснете корниза към стената и тавана, 
докато лепилото не се покаже от двете 
страни на профила. Чрез плавно 
наместване на елемента по протежението 
на стената, притиснете към съседния 
корниз, докато лепилото не се появи по 
протежението на свързващата фуга.

Нанесете Универсално или Монтажно 
лепило по повърхността на съседния 
корниз.

Подсигурете допълнително мястото на 
свързване на двата профила с помощта на 
строителен телбот-такер.
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Премахнете излишното лепило с 
шпатула веднага след наместване на 
профила.

Преминете към монтаж на следващия 
елемент.

Почистете зоната на контакт със стената и 
тавана с помощта на влажна кърпа. 
Навлажнете кърпата с вода, в случай на 
работа с Монтажно лепило и с разредител, 
при работа с Универсално или Лепило за 
свързващи фуги.

Изчакайте 3 часа и премахнете скобите от 
между двата профила

Профили за индиректно осветление
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Оформете свързващата зона с фина 
шкурка, докато не постигнете идеално 
гладка повърхност

В случай на наличие на места, които 
лепилото не е успяло да обхване добре, 
подсигурете допълнителното уплътняване с 
помощта на Европласт универсално лепило.

С помощта на финия уплътнител, 
внимателно обработете зоните, в които са 
монтирани самонарезни видии. Изчакайте 
60 минути и, при нужда, повторете стъпка 
№21 до момента, в който постигнете 
идеално гладка повърхност.

Почистете зоната на контакт със стената и 
тавана с помощта на влажна кърпа. 
Навлажнете кърпата с вода, в случай на 
работа с Монтажно лепило и с разредител, 
при работа с Универсално или Лепило за 
свързващи фуги.

За декорация на стени и тавани
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Профили за индиректно осветление
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Боядисайте корниза следвайки 
инструкциите на производителя, 
започвайки от ъглите на помещението и 
елементите.
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слайд
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