
F o r  D e c o r at i n g  W a l l s  a n D  c e i l i n g s

Интериорни и 
фасадни профили

Ръководство за монтаж на декоративни 
елементи от пенообразен полиуретан

Декоративни
Балюстради



Инструменти и материали

1 Електрическа отвертка 

2 Дрелка

3 Строителен телбод-такер 

4 Герунг циркуляр

5 Макетно ножче

6 Стъргало

7 Клещи

8 Чук

9 Регулируем 
гаечен ключ 

10 Ролетка 

11 Нивелир

12 Молив

13 Пистолет за 
силикон

14 Европласт лепило за 
свързващи фуги

15 Европласт 
универсално лепило

16 Бургии Ø20 мм и Ø16 
мм, както и Ø12 мм за 
бетон и камък

17 Самонарезни видии, 
анкери

18 Фина и средна 
шкурка

19 Кърпа

20 Фина замазка с бял 
цвят

 21 Разредител/ацетон
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Комплект за монтаж на балюстради

Видии

Анкер

Тапа

Болт

Тръба

Фланци

Име Колич.

Фланци 165х165х3 2 бр.

гайка M20 3 бр.

Анкер 12 х100 4 бр.

шайба 20 3 бр

зегер шайба 20 3 бр.

Тапа 63х59 2 бр.

Самонарезни видии 4х35  4 бр.

Самонарезни видии 4х35 (изпъкнала глава) 4 бр.

Самонарезни видии 6х120 (изпъкнала глава, без пълна резба) 4 бр.

Болт M16x80 2 бр.

Тръба Ø20 (М20х100) 1 бр.
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Конфигурация на балюстради с пирамидален завършек

4.71.201
Подпора

4.75.201 
Колонен вал

4.72.201
Парапет

3000×100×150 

4.73.201
Шапка

220×50×220

90×789×90 180×1020×180 

4.74.201
Основа

3000×88×140

4.76.201 
Пирамидална 
шапка

220×70×220

4.79.101
Стълбове – външна част

2000×66×20 

4.78.101
Крака

240×60×184 
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Конфигурация на полубалюстради с пирамидален 
завършек

4.71.211
Полуподпора

4.75.211
Полуколонен вал

4.72.111
Полупарапет

3000×110×95

4.73.211
Полушапка

220×50×110

90×789×45 180×1020×90 

4.01.131
Полуоснова

115×15×115

4.76.211
Пирамидална 
полушапка

220×70×110

4.79.101
Стълбове – външна част

2000×66×20 
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4.71.101
Подпора

4.75.101 
Колонен вал

4.72.101
Парапет

3000×190×110 

4.73.101
Шапка

268×55×268

120×785×120 220×1020×120 

4.74.101
Основа

3000×100×180

4.76.101 
Пирамидална шапка

270×83×270

4.79.101
Стълбове – външна част

2000×66×20 

4.77.101
Кръгообразна шапка

В: 235; ø: 180

4.78.101
Крака

240×60×184 

Конфигурация на балюстради с кръгъл 
завършек
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4.71.111
Полуподпора

4.75.111
Полуколонен вал

4.72.111
Полупарапет

3000×110×95

4.73.111
Полушапка

268×55×134

120×785×60 220×1020×110 

4.01.131
Полуоснова

115×15×115

4.76.111
Пирамидална полушапка

270×85×135

4.79.101
Стълбове – външна част

2000×66×20 

4.78.101
Крака

240×60×184 

Конфигурация на полубалюстради с пирамидален 
завършек
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С помощта на следното ръководство и базови познания по реновиране 
или строителство, ще можете безпроблемно да монтирате декоративни 
елементи от полиуретан.

___
Монтажът на декоративните елементи трябва да се извърши върху 
предварително грундирана, гладка и равна повърхност. За целта, преди 
стартиране на работа, премахнете остатъците от стари покрития и 
изравнете повърхността с помощта на замазка. Преминете към 
грундиране на основата с грунд за външно полагане.

___
Не забравяйте, че равната и гладка основа е основна предпоставка за 
лесен монтаж и дълготрайна експлоатационна надеждност.

___
Монтажът трябва да се извършва при температури над -10°С (14°F). 
Препоръчителната влажност на въздуха е 40% или повече.

___
Следвайте ръководството стъпка по стъпка. Използвайте лепила и 
крепежни елементи, препоръчани от производителя: за лепене 
използвайте Европласт универсално лепило; за фугиране използвайте 
Европласт лепило за свързващи фуги.

Препоръки преди започване на работа
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Лепило

Универсално лепило

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.

290 ml
Лепило за свързващи фуги

 60 ml
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1

3

2

4

Отбележете с молив по повърхността 
на парапета и долната основа зоните, 
в които предстои да се монтират 
направляващите релси на подпорите.

Монтирайте тръбите към фланците.

За целта използвайте бургия Ø20 мм.

Затегнете фланците към основата с 
помощта на анкерните болтове.

Как да монтираме балюстрадите
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Как да монтираме балюстрадите

5 6

87

Наложете водещите колони 
(не ги фиксирайте).

С помощта на навлажнена кърпа 
почистете праха от краищата на 
детайлите, в които предстои да се 
нанася лепило.

Монтирайте водещите колони към 
основата с помощта на Европласт 
лепило за свързващи фуги.

Равномерно нанесете лепило по 
свързващите страни на детайла 
(Европласт лепило за свързващи фуги) 
и по долната му част (Европласт 
универсално лепило).
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11 12

Нанесете Европласт лепило за 
свързващи фуги по долната част на 
подпорите.

Монтирайте подпорите към долната релса.

Как да монтираме балюстрадите

9 10

Укрепете с помощта на самонарезните 
видии.

Използвайки анкерните болтове, 
затегнете долната релса към 
основата в участъците с 
предварително-оформените отвори.
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Как да монтираме балюстрадите

15

13

16

14

Отбележете зоната, в която детайлът 
трябва да се подсигури и механично, 
с помощта на болтове.

Наложете парапета (не 
бързайте да нанасяте лепило).

Пробийте Ø12 мм отвор.

Очертайте границите на парапета.
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19 20

Нанесете Европласт лепило за 
свързващи фуги в горната част на 
подпорите.

Нанесете лепило и в краищата на 
парапета.

Как да монтираме балюстрадите

17 18

Добавете тапите към парапета. Фиксирайте детайлите механично с 
помощта на самонарезни видии.
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Как да монтираме балюстрадите

23

21

24

22

Подсигурете фланците на водещите 
колони с гайки и самонарезни видии в 
краищата.

Монтирайте парапета.

За монтажа на шапките на водещите 
колони използвайте Европласт лепило 
за свързващи фуги.

Затегнете водещите колони към 
парапета с помощта на болтове.
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27 28

Поръчайте продукта без 
вътрешната поддържаща 
тръба.

Направете очертания по повърхността на детайла 
според таблицата за радиус (вижте по-долу)

Разстояние Радиус на огъване на парапета и базиса
20 мм. 0,5 м.

40 мм. 1 м.

60 мм. 1,5 м.

Персонализиране на детайла според предпочитания радиус

Как да монтираме балюстрадите

25

Премахнете излишното лепило с 
кърпа, напоена с разредител.

26

Следвайките инструкциите на 
производителя, боядисайте детайла в 
желания цвят.
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Как да монтираме балюстрадите

31

29

32

30

Наложете детайла на равна 
повърхност според маркировките за 
радиус и го подсигурете.

Изрежете детайла като оставите 
близо 4 см неотрязани.

Фиксирайте изрязъните участъци 
с помощта на телбод-такер.

Запълнете в изрязаните участъци с 
Европласт лепило за свързващи фуги 
така че остатъчното лепило да излезе 
на повърхността.

4 cm

4 cm
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35 36

След 24 часа можете да премахнете 
скобите. Изшкурете повърхността на детайла, 

за да го направите гладък.

Как да монтираме балюстрадите

33

Премахнте остатъчното лепило с 
помощта на стъргалка.

34

Остатъците от лепило трябва да бъдат 
премахнати и чрез, напоена в 
разредител, кърпа.
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Как да монтираме балюстрадите

4039

37 38

Боядисайте детайла в желания цвят 
според инструкциите на 
производителя.

Продължете с монтажа на детайла 
според инструкциите в ръководството.

Запълнете изрязъните участъци със 
замазка. Изшкурете повърхността повторно.
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www.styrodesign.eu

Интериорни и 
фасадни профили




