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Ролетка

Бормашина

Чук

Трион

Защитни ръкавици
Финозърнест 

водоразтворим пълнител

Молив за разчертаване

Електронен винтоверт

Пистолет за полагане 
на лепило

Финозърнеста шкурка

Маркиращ конец

Внимание! Монтажът 
на фасадни профили 
изисква участието на 
минимум двама души!

Бургия

Самонарезни 
видии, анкери

Памучен парцал (Кърпа)

Ъгломер

Гумена шпакла, 
нож за оформянеГерунг циркуляр

Разредител/ацетон

Монтаж на фасадни профили

Инструменти и материали
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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 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.

Лепило

290 ml

Лепило за свързващи фуги

 60 ml



Facade profiles installation

С помощта на креда очертайте линията 
през маркираните точки по 
повърхността на детайла.

Маркирайте горната част на корниза на 
50 мм отстояние от края му. 

Изрежете корниза по очетанията.

I

II

III

Подготовка
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2

С помощта на креда/тебешир, очертайте 
позицията на детайла.

3

Вземете мерките на ъглите на сградата.

1

Наложете детайла в зоната, където 
предстои да се монтира. Притиснете го към 
стената и тавана. Маркирайте краищата му.

4

Настройте герунг циркуляра според взетите 
мерки. Направете разрез в детайла под 
подходящия ъгъл.
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Facade profiles installation

8

6

7

Равномерно нанесете лепило Evroplast 
Multipurpose по протежението на целия 
детайл. Слоят лепило трябва да бъде 
между 3 и 5 мм.

Изрежете и следващия детайл.

Уверете се, че шарките и релефа на 
детайлите съвпадат.

5

Довършете разреза с трион.
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9

Наложете детайла в зоната за монтаж 
според маркировката на стената. 
Притиснете елемента по цялата му 
дължина така, че лепилото да излезе около 
него.

10

С помощта на бормашина, направете 
отворите за дюбелите на растояние около 
600 мм един от друг.

11

Фиксирайте детайла с помощта на дюбели.

12

Затегнете дюбелите с помощта на 
електрическия винтоверт на дълбочина 
около 2 мм.
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Facade profiles installation

15

13 14

16

При нужда обработете краищата на 
детайла с помощта на памъчен парцал, 
напоен с разредител.

Повторете процедурата и в горната част 
на детайла така, че да го фиксирате за 
тавана (отвесната повърхност).

Почистете краищата на елемента с влажна 
кърпа така, че да се премахнат всякакви 
разделителни частици и прах.

Веднага след поставянето на 
самонарезните видии, премахнете 
остатъчното лепило с помощта на 
шпакла.
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17

Нанесете лепило Evroplast for bonding 
joints в зоната на контакт между двата 
елемента по вече монтирания детайл.

19

Фиксирайте елемента на предвиденото 
място. Притиснете детайла по цялото му 
протежение така, че излишното лепило да 
излезе отстрани. Придвижете детайла по 
стената така, че да можете да осигурите 
пълен контакт с елемента в съседство.

18

Разнесете лепило Evroplast Multipurpose 
по цялото протежение на детайла, който 
предстои да се монтира. Слоят лепило 
трябва да е с дебелина между 3 и 5 мм.

20

Фиксирайте детайла с помощта на 
самонарезните видии.
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Facade profiles installation

21 22

Продължете монтажа съгласно стъпки 
10 – 15.

Премахнете излишното лепило веднага 
след фиксиране на елемента.

23

Обработете фугите с памучна кърпа и 
разредител.

24

Преминете към монтажа на следващия елемент.
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25

Зоните на контакт между детайла и стената, 
при които няма излишно лепило, могат да 
бъдат запълнени впоследствие чрез 
полагане на тънък слой лепилна смес.

26

Премахнете излишното лепило с помощта на 
памучна кърпа и разредител.

27

Изчакайте около 3 часа, след което 
обработете фугите между отделните детайли 
с фина шкурка до получаване на гладка 
повърхност.

28

Запълнете фугите и отворите, в които са 
монтирани видиите с помощта на 
фугираща паста.

11Interior and facade mouldings



Facade profiles installation

29

След изсъхване на пастата, полирайте 
зоните с помощта на фина шкурка. При 
нужда повторете стъпка №28.

30

Можете да преминете към боядисването 
на детайлите. Стремете се да започнете от 
ъглите на сградата.
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