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Монтаж на фризове

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
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Монтаж на фризове
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Направете очертания на зоната за монтаж на 
детайла от пода в посока горния край на 
елемента. 

Използвайки ъгломера, измерете ъглите 
в помещението.

Свържете отбелязаните точки по 
периметъра на помещението с помощта 
на маркиращ конец или креда.

Настройте герунг циркуляра спрямо 
взетите мерки. Направете разрез в детайла. 
В помещения с прави ъгли (90°) можете да 
използвате и ръчен трион. 
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Нанесете лепило Evroplast Mounting в 
зоната за монтаж или лепило Evroplast 
Multipurpose по дължината на задната част 
на елемента. Дебелината на лепилния слой 
трябва да бъде между 3 и 5 мм.

Веднага след монтаж на детайла, 
премахнете ненужното лепило с помощта 
на шпакла.

Наложете детайла към определените за 
монтаж зони на стената. Притиснете 
продукта към стената така, че лепилото да 
се покаже в участъка на контакт. 

При необходимост почистете зоната на 
връзка между продукта и стената с 
навлажнена памучна кърпа, в случай на 
работа с лепило Evroplast Mounting или с 
разредител при работа с лепило Evroplast 
Multipurpose.
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При продукти с височина по-голяма от 100 
мм се препоръчва допълнителното им 
фиксиране със самонарезни видии, 
положени на разстояние от 600 мм.

При работа с лепило Evroplast Mounting 
е наложително детайлът да бъде 
допълнително поддържан с помощта на 
пирони като подпора. Пироните могат 
да се премахнат след 24 часа.

Изрежете детайлът, който предстои да се 
монтира в съседство. Проверете зоната на 
контакт между двата елемента и 
продължението на шарката като се 
уверите, че пасват перфектно.

При работа с лепило Evroplast Multipurpose, 
не е нужно допълнително фиксиране на 
детайлите.
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Почистете краищата на детайлите от прах и 
разделителни частици с помощта на 
навлажнена кърпа.

Нанесете внимателно лепило Evroplast 
for bonding joints по краищата на вече 
монтирания детайл.

15

Нанесете лепила Evroplast Mounting или 
Evroplast Multipurpose по гърба на 
елемента, който предстои да монтирате 
(само в участъка на контакт със стената).

16

Притиснете детайла към стената и пода 
така, че излишното лепило да излезе в 
зоните на контакт с повърхностите. 
Придвижете плавно детайла по стената 
така, че да се напасне перфектно към вече 
монтираният елемент. Притиснете, за да 
изкарате излишното лепило във фугата.
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Преминете към монтажа на следващия детайл.

Веднага след монтаж премахнете 
излишното лепило с помощта на шпакла.

18

20

Почистете фугата с помощта на 
кърпа, напоена с разредител.

След около 3 часа можете да преминете към 
обработване на фугите с фина шкурка.
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Напълнете обработените фуги с 
финозърнест водоразтворим пълнител за 
интериорно приложение. При нужда 
можете да повторите стъпка №20 до 
достигане на перфектно равна и гладка 
повърхност.

23

Премахнете излишното лепило с помощта 
на кърпа, напоена с вода в случай на 
работа с лепило Evroplast Mounting или с 
разредител при работа с лепило Evroplast 
Multipurpose.

22

В участъците, където лепилото не се е 
показало на повърхността, уплътнете 
фугата между детайла и стената с лепило.

24

Боядисайте детайлите, започвайки от 
ъглите на помещението.
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