FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ KÜLTÉRI PROFILOKHOZ
Az általunk gyártott kültéri bevonattal ellátott termékeink felhelyezése előtt kérjük
olvassa el az alábbi tájékoztatónkat.
1. A fogadó felület előkészítésére nagy hangsúlyt kell fektetni, minden esetben az alap
legyen száraz, por, olaj, zsír, sókivirágzás mentes. Csak stabil fogadófelületre
ragaszthatunk kültéri profilokat.
2. A felragasztáshoz jó minőségű zsákos, kültérre való polisztirol ragasztó /Mapei,
Baumit/, a ragasztó felhordásához fogazott glettelő, spakli, a méretre szabáshoz
gérláda, fűrész és mérőeszköz szükséges.
3. Vegyük fel a megfelelő méreteket, hogy a lécet kellő hosszúságúra tudjuk vágni
felhelyezés előtt. Még ragasztó nélkül illesszük a kívánt helyre a leszabott profilokat,
hogy szükség esetén korrigálhassunk.
4. A nagyon meleg nyári időszak és a hideg téli időjárás idején ne végezzük a profilok
felrakását, festését. /A kora tavaszi vagy ősz végi hideg éjszakák szintén károkat
okozhatnak, a nappal elvégzett munkánkban. /
5. A zsákos polisztirolragasztót annak felhasználási útmutatója szerint adjuk hozzá a
vízhez majd fúrógépbe fogott keverőszárral jól dolgozzuk össze. /Javasolt próba
ragasztást végezni a munka megkezdése előtt/
6. A bekevert ragasztót hordjuk fel a léc hátuljára és az illesztések, gérvágások
felületére is, majd fogazott glettelővel egyenletesen oszlassuk el a ragasztani kívánt
felületen. Az így előkészített lécet nyomjuk a falra úgy, hogy mindenhol jól
felfeküdjön. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk lehetőséget a víz beszivárgására, a pára
lecsapódására!! Utólagos felhelyezésnél, színezés után ugyan így nagy hangsúlyt kell
fektetni a falsík és a profil közötti rés tökéletes kitöltésére, lezárására. Amennyiben a
nedvesség bejut a léc mögé, akkor egy idő múlva el fog válni a faltól a díszítőelem. A
felesleges ragasztót vizes szivaccsal vagy spaklival távolítsuk el, száradás után csak
csiszolással van erre lehetőségünk.
7. Nagyobb profilok esetén az illesztések összedolgozásához, eltüntetéséhez
használhatunk üveszövetfátyolt vagy öntapadós üvegszövethálót. A felület teljes
átglettelésével még keményebb felület érhető el.
8. A díszítőelemek festése kizárólag vizes bázisú homlokzatfestékkel történjen!! A
magyar festék piacon igen sok féle vizes bázisú kültéri festék létezik, ezek minegyikét
letesztelni képtelenség. A nagyobb gyártók, mint például Sto, Mapei, Baumit
rendszereiről pozitív visszajelzések érkeztek viszont mi termékeinket csak Akropenta
betonfestékkel teszteltük illetve teszteljük folyamatosan így garanciát erre tudunk
vállalni. Ennek használatát javasoljuk. Mivel zárt cellás alapanyagból készülnek
profiljaink ne használjuk mélyalapozót (pl:falfix, dufa) a festés elött. Ügyeljünk arra,

hogy ne túl sűrű anyaggal dolgozzunk, mert a vastag festékréteg megrepedezhet a
kéreg felületén, a hajszálrepedéseke bejut a nedvesség, ami télen megfagy és a felület
leválását okozhatja. Több, vékonyan felvitt festékréteg a jó megoldás. /Javasoljuk
minden esetben a próba festés elvégzését/
9. Kérjük, szíveskedjenek az útmutató javaslatai szerint végezni a profilok
felhelyezését. A kivitelezésből eredő hibákért helytelen felhelyezés és felületkezelésért
felelősséget vállalni nem tudunk!
10. Eddigi tapasztalataink alapján HÉRA és MODAKRIL homlokzatfestékek
használatát nem javasoljuk a kérges profilok lefestésére.
Termékeinkre 1 év garanciát vállalunk az útmutató betartása mellett.
Minden esetben kérjük őrizzék meg a profil vásárlásáról szóló számlát.

