
Szerelési útmutató
Amerikai falburkolatokhoz

Felerősítésük előtt a táblákat 24-48 óráig, hosszabb élükre állítva, úgy 
tároljuk a burkolandó helyiségben, hogy a levegő mindkét oldalukat érje! 
Célszerű az első panelt az egyik sarokból indítva a helyére próbálni, majd 
körülrajzolni. Méretezésénél ügyeljünk arra, hogy a mennyezetnél és a 
padlónál 3-4 mm-t szükséges elhagynunk! A tábla hátsó oldalán (csempe 
panel ragasztása esetén erre merőleges irányban a falon is) 10 cm-es 
hézagokat hagyva, vastag ragasztócsíkokat nyomjunk, a széleket 
maximum 1 cm-re megközelítve. A panel és a fal felületének száraznak 
valamint por és zsírmentesnek kell lennie! Minden esetben egyeztessük a 
szomszédos táblák minőségét és színárnyalatát! A táblát a helyére 
illesztve erősen nyomjuk a falra, hogy a ragasztó az érintkező felületek 
között szétkenődjön és így azt végleges helyére rögzíthessük oly módon, 
hogy a helyére nyomott panelt a faltól 10-15 cm-re visszahúzzuk, kb. 1-2 
percig így tartjuk, majd ismét nagy erővel a felületre préseljük! A 
következő táblát, a már falon levő mellé 1-2 mm hézagot hagyva illesszük 
fel. A padló felett hézagoló ékek segítségével biztosíthatjuk a szükséges 
térközt. A ragasztót az előzőek szerint kinyomó pisztollyal vigyük fel a 
táblára, majd azt nyomjuk a helyére. A többi burkolólemezt is hasonlóan 
ragasszuk fel. A falak külső és belső sarkainál szükséges elhagynunk 5-8 
mm diletációs hézagot, melyet különböző profilú szegőlécekkel fedhetünk 
le. A táblás csempeburkolatok tökéletes vízállóságát a táblák közötti, 
valamint az alsó és felső rések kitöltésével kell biztosítanunk. E célra 
fehér, szilikon alapú szaniter tömítőanyagot használjunk. Ezzel az 
anyaggal minden táblaélt, a vízvezetéki szerelvények kilépőnyílásának a 
környékét és minden egyéb rést tökéletesen el kell tömítenünk. A táblák 
felragasztásához használt ragasztót azonban előbb hagyjuk teljesen 
megszáradni, mert különben elszínezheti a tömítőanyagot. Az ABT szerelő 
ragasztó jól megtapad kissé egyenetlen felületeken is, de minden egyes 
panel felragasztása után, erős nyomás alkalmazásával, térjünk vissza az 
előző táblához is, annak falhoz préselését megismételve. A burkolat felső- 
és alsó élét az LP záró és díszítő lécekkel szegélyezve tehetjük még 
elegánsabbá.


