ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ IZOFLEX
АТМОСФЕРНІ УМОВИ
•температура клеєння: + 5 – +25 °C
•свіжо поклеєні стіни слід захистити від впливу опадів дощу, морозу, надто сильного
вітру та надмірного впливу сонячного проміння до повного висихання клею.
ПРИГОТУВАННЯ ПОВЕРХНІ
• на відміну від клінкеру, укладати плитку слід розпочинати з верху стіни
• мінеральна основа повинна бути несучою, компактною, сухою, вільною від
пилу, бруду, залишків мастил, жирів, залишків фарби, цвілі, водоростей,
мохів тощо.
• облицювання не слід виконувати на промерзлій основі або у випадку
ймовірності заморозків, а також на сильно нагрітих поверхнях
• основу заґрунтувати ґрунтовкою IZOFLEX-Grunt, яку перед
використанням слід вимішати.
• не використовуйте для клеєння горизонтальних поверхонь
ЧАС ВИСИХАННЯ
• Час висихання клею в оптимальних умовах становить від 2 годин (у фугах) до 5 днів
під плитками
ІМПРЕГНАЦІЯ
• поверхні, обклеєні плиткою IZOFLEX не потрібно додатково імпрегнувати
ОЧИЩЕННЯ
• забруднення від клею слід усувати до висихання
• інструменти чистити за допомогою води відразу після закінчення виконання
роботи.
• забруднення, які виникли в процесі звичайного використання (пил, курява) можна
усунути, наприклад, за допомогою мийки високого тиску або води з додаванням
делікатного миючого засобу
ІНСТРУМЕНТИ
• зубчастий шпатель 4мм
• рулетка
• пензлик, ширина якого
• Звичайний/лазерний рівень або
наближена до ширини
мулярський шнур
запланованої фуги
•
олівець
• ніж

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ КРОК ЗА КРОКОМ
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Зверху оклеюваної поверхні слід відміряти дві горизонтальні
лінії на відстані, обчисленій відповідно до зразка:
(для перших 4 рядів): 4 x ширину використовуваної плитки + 3
x фуга 10-12 мм.
(для наступних) 4 x ширину використовуваної плитки + 4 x фуга
10-12 мм.
Визначення наступних рівнів клеєння плитки може відбуватися
за допомогою натягнутого мулярського шнура, традиційного або
лазерного рівня

Клей IZOFLEX-SK перед використанням необхідно обов’язково
вимішати. Наносимо його шпателем з зубцями 4 x 4 мм,
готуючи основу для чотирьох рядів плитки одночасно.
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Розмір поверхні, на яку наноситься клей слід пристосувати до
температури повітря таким чином, щоб не допустити його
висихання. Клей повинен бути свіжим та вологим. Якщо клей
висихає надто швидко, можна використати пульверизатор для
збризкування поверхні клею. Щоб клей не засихав у відрі,
також можна збризнути поверхню у відрі.

Наклеювання розпочинаємо зверху стіни, спочатку обклеюючи
кути. Плитки розрізаємо, прикладаємо їх одна до одної «в
стик» а отриману щілину заповнюємо спеціальною масою.
Завдяки цьому робота виконується швидко, а кут виглядає,
ніби зі справжньої цегли.
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Плитку значно зручніше розрізати, ніж загинати. Плитка майже
повністю виготовлена з натурального матеріалу, а не з «гуми»,
через що має обмежену здатність розтягуватися. Розрізаючи
плитку можна закінчити спочатку повністю одну стіну, і лише
згодом повернутися до другої поверхні. У випадку загинання,
клей є відразу на обох поверхнях і з однієї з них його потрібно
усунути до того, як від засохне, а потім повторно нанести. А це
займає багато часу.
Щілину, що утворилася після розрізання плитки заповнюємо
після висихання клею спеціальною масою для кутів
(матеріалом, з якого виготовлена плитка), що додається до
замовлення.
Згинання ми рекомендуємо використовувати для дизайну
Плитки укладаємо відповідно до прийнятої кладки цегли на
інтер'єрів, де деталі дуже важливі, і темп роботи може бути
мокрий клей, рівномірно притискаючи із дотриманням
повільнішим.
відповідних стиків (10-12 мм)
Слід звернути увагу, щоб плитка усіє своєю поверхнею добре
прилягла до покритої клеєм стіни, таким чином, щоб під нею не
було порожніх місць.

Фасадні плитки IZOFLEX розрізаються на потрібний розмір
ножицями або ріжуться знизу ножем і ламаються.
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Додаткова обробка стиків є зайвою, достатньо вирівняти
клей на стиках вологим (але не мокрим) пензлем.
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Слід пам’ятати, щоб вирівняний клей щільно покривав краї
плиток таким чином, щоб туди не могла потрапити вода.

Після висихання клею щілини, що утворилися на кутах, слід
заповнити спеціально призначеною масою (з того самого
матеріалу, з якого виготовлена плитка)
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ПОМИЛКИ, ЩО НАЙЧАСТІШЕ ТРАПЛЯЮТЬСЯ
- використання
недотягнена фуга
мокрого, а не вологого
пензля
- використання шпателя з недостатнім «зубом»

- недотягнена фуга
- недостатнє дотискання плитки

