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SPALVOS

PET veltinio plokštės yra 2800 mm x 1200 mm x 12 mm bruto.

Viena plokštė sveria apie 8,3 kg, o tankis 2,4 kg/m2
Kiekvienas PET veltinio plokščių 

panaudojimas reikalauja ypatingo dėmesio

ir sprendimų. PET veltinio plokštes lengva

montuoti. Priklausomai nuo sienos, naudokite

polimerinį sandariklį arba pneumatinį vinių 

pistoletą, atsižvelgiant ir į projekto reikalavimus 

PET veltinio plokštes transportuojant ir

iškraunant reikia elgtis atsargiai.

Paprastai vieną lapą dėl matmenų ir 

lankstumo pakelti reikia dviejų žmonių.

Tai būtina norint išvengti medžiagos deformacijos.

Galimi nedideli spalvų nukrypimai,

nes plokštės yra pagamintos iš

perdirbto pluošto. Vienam projektui

rekomenduojama naudoti tą pačią partiją.

Pateikdami užsakymą, atsižvelkite į išeigą

nenumatytiems projekto plano pakeitimams

ar papildymams.
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PRIEŠ MONTAVIMĄ ATKREIPKITE DĖMESĮ

Norime pabrėžti, kad svarbu atidžiai

Patikrinti visą užsakymą prieš jį

apdorojant ar sumontuojant.
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! PET plokštės yra pagamintos iš perdirbtų

Pluoštų dėl ko gali atsirasti nedidelių 

spalvų nukrypimų . Rekomenduojama naudoti

ta pati partija vienam projektui. Pateikdami

užsakymą, prašome atsižvelgti į maržą

nenumatytiems pokyčiams arba

projektavimo plano papildymai.

Naudojant didelius paviršius, PET veltinio plokštes

geriausia naudoti mažesnių matmenų teseliaciniame

rašte. Tai užtikrina tolygų spalvinį paviršių

Kad visos plokštės pusės būtų stačiu kampu, 

plokštes visada reikia nupjauti. Dėl šio pritaikymo

grynieji matmenys bus (maksimaliai) 

2760 mm x 1180 mm. Visada turėkite 

omenyje pjovimo nuostolius.
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SANTRAUKA

Montuojant PET veltinį, patartina naudoti polimerinius klijus,

 tokius kaip Bison Poly Max High Tack. Šį SMP sandariklį

galima įsigyti daugumoje techninės įrangos parduotuvių. 

Polimerinių klijų pranašumas yra tas, kad galite juos tepti 

dideliuose plotuose ir vis tiek pataisyti vietą, nes klijai 

išdžiūsta ne iš karto.

Paruoškite paviršių

Pažymėkite

Siūlomi įrankiai

Išdėstykite *Neprivaloma

Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus ir švarus

Nustatykite spalvų sekos modelį, kad išvengtumėte 
neteisingo įrengimo.

Gali būti naudinga ant sienos pritvirtinti keletą orientacinių 
ženklų, nurodančių galutinį plokščių išlygiavimą
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MONTAVIMAS

Pridėkite plokštę

Kietėjimo laikas

Užtepkite klijus

Paspauskite

Tvirtai prispauskite plokštę prie paviršiaus, įsitikinkite,

kad kampai ir kraštai yra tinkamai pritvirtinti.

Užtepkite klijus ant plokštės, vadovaudamiesi klijų

gamintojo instrukcijomis. Tolygiai paskirstykite klijus.

Leiskite klijams sukietėti. Kietėjimo laikas gali skirtis, 

vadovaukitės klijų gamintojo rekomendacijos.

Pradėkite klijuoti plokštę nuo apačios. Gali būti naudinga naudoti

tarpiklius, kad būtų užtikrinta lygi vieta.
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MONTAVIMAS

Pneumatinis vinių, kabių pistoletas

PET plokštes galima montuoti naudojant vinių įkalimo įrankį,

lygiavertį pneumatinį arba akumuliatorinį vinių įrankį.

Tvirtinimas vinimis ar kabėmis yra greičiausias PET veltinio plokščių 

montavimo būdas. Vinys nebus matomi, nes jie išnyksta tarp

skaidulų. Tačiau jei atidžiai pažiūrėsite, mažos skylutės

šiek tiek bus matomos.

Nebūtina naudoti papildomų klijų

kartu su kabėmis. Šis metodas taip pat

leidžia lengvai išardyti plokštes.

Karkasas

Kampas

Rekomenduojami įrankiai

Pridėkite plokštę

Pneumatinio vinių kalimo įrankio slėgis neturi būti nustatytas

per aukštai, nes kabės ar vinys gali pereiti per medžiagą.

Kad vinis be galvos geriau sukibtų, vinis galima tvirtinti ties

maždaug 45˚ kampu.

Paruoškite medinį karkasą ir įsitikinkite, kad rėmas yra 
išlygintas.

Šis montavimo būdas gali būti naudojamas ant bet kokio 

paviršiaus, kuris tinkamas vinims ar kabėms.
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