Zalecenia ogólne dotyczące
montażu stopnic V-shape
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Przed przystąpieniem do przyklejania płytek stopnic z kapinosem należy pamiętać o odpowiedniej
konstrukcji podłoża i wykonaniu wszystkich warstw podkładowych i izolacyjnych.
Podczas montażu płytek ceramicznych należy używać podkładów o wysokich parametrach technicznych
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Spełnienie warunków wykonawczych i materiałowych decyduje o wieloletnim bezusterkowym korzystaniu
z okładzin ceramicznych, które można stosować zarówno na schody/tarasy zadaszone, jak i odkryte.
Są to powierzchnie, które podlegają różnorodnym obciążeniom takim jak skoki temperatur, deszcz,
oblodzenie, naciski mechaniczne.
Nasze płytki przy prawidłowym montażu spełniają wymagania pozwalające zabezpieczyć powierzchnie zarówno
schodów jak i tarasów, umożliwiając na ich bezpiecznie użytkowanie.

Zdjęcia z układania stopnicy
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CERRAD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reklamacje wynikające z niewypełnienia opisanych zaleceń układania.

Podłoże
Podłoże, na którym układamy płytki powinno być równe, nośne,
suche i wolne od zabrudzeń (zarówno powierzchnie poziome jak
i pionowe). W celu poprawienia przyczepności może się okazać
konieczne gruntowanie (szczególnie istotne przy podłożach
chłonnych). Ważna jest również skuteczna izolacja przeciwwilgociowa. Najkorzystniej zastosować systemowe rozwiązanie jednego
z producentów chemii budowlanej.

Klejenie

elastyczna masa

Na przygotowane podłoże należy nanieść klej do płytek.
Zalecany typ kleju musi zaliczać się do kategorii min. C2E,
o podwyższonych parametrach przyczepności. Należy
również pamiętać o wykonaniu min. 2% spadku w kierunku odpływu wody. Przy zgięciu /na krawędzi/ należy zastosować elastyczny materiał jednakowej grubości 2-5 mm.
Pozostałą przestrzeń wypełnić klejem. Zaprawę klejową należy
kłaść taką metodą, aby zapewnić 100% powierzchni przylegania.
Na powierzchni klej należy rozprowadzić za pomocą grzebienia
i dodatkowo pokryć spodnią warstwę płytki jako warstwę kontaktową (nie kłaść na „placki” kleju).
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Kolejność

1. Płytka stopnicowa
V-shape

Prawidłowa kolejność montażu: 1 - Płytka stopnicowa V-shape,
2 - płytka podstopnicowa. Płytki należy układać wg. wcześniej
przygotowanego planu, rysunku lub rozłożyć na sucho
sprawdzając jaki układ będzie najkorzystniejszy. Przy schodach
z zastosowaniem stopnic narożnych zawsze należy
zaczynać układanie od stopnicy narożnej. W razie
potrzeby ceramiczne elementy schodów można dociąć.
2. Płytka podstopnicowa

Płytka V-shape i podstopnica montowana
w jednej płaszczyźnie ze stopnicą.
Przy takim rozwiązaniu konieczne jest zastosowanie pomiędzy stopnicą a podstopnicą
min 5mm fugi elastycznej.
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elastyczna fuga
min. 5 mm
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Osiowy układ płytek w stosunku do schodów.

UWAGA:
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elastyczna masa
dylatacyjna

BARDZO WAŻNE JEST WYPEŁNIENIE PUSTEJ PRZESTRZENI W ZAGIĘCIU PŁYTKI !

CERRAD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reklamacje wynikające z niewypełnienia opisanych zaleceń układania.
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