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Ръководство за монтаж на розетки за таван

Инструменти и материали

Фина шкурка

Шпакла

Памучна кърпа

Молив

Защитни ръкавици 

Пистолет за лепило

Фин
водоразтворим

уплътнител

Самонарезни видии Разредител
/ацетон.
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Ръководство за монтаж на розетки за таван

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.

Лепило
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Монтаж на розетки за тавани
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Пробийте отвор в детайла.

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

Наложете детайла към тавана и
отбележете контурите.

Поставете профила на правилното
място. Натиснете детайла по цялата
му дължина, за да може лепилото да
 бъде разпределено равномерно. 
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За декорация на стени и тавани
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Фиксирайте детайла към стената с
помощта на самонарезни видии.

При работа с Монтажно лепило,
премахнете остатъците от продукта
като почистите отделните зони с
помощта на влажна кърпа. При работа с 
Универсално лепило се препоръчва
почистване с разредител.

Премахнете остатъците от лепило с
помощта на шпатула.

С помощта на финия уплътнител,
внимателно обработете зоните, в
които са монтирани самонарезни
видии. 
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Монтаж на розетки за тавани
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Обработете шпаклованите зони с
помощта на фина шкурка.

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.

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

Боядисайте розетката (и тавана, в
случай на нужда) в подходящ цвят
според инструкциите на
производителя на боите.



7interior mouldings

For Decorating Walls And Ceilings

7интерьерная лепнина
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