Sarlon akustinės vinilinės dangos montavimas

Bendrojo pobūdžio patarimai
Pagrindo paruošimas: montuojant bet kurias elastingas grindis, pagrindas turi būti švarus,
lygus, tvarkingas ir sausas.
Klijai
Įprastai rekomenduojama naudoti Eurocol 540 Eurosafe Special klijus, tačiau jei reikia mažos
emisijos EC1 klijų, reikia naudoti Eurocol 640 Eurostar Special klijus.
Klijų tepimas
Atsižvelkite į klijų tiekėjo nurodytus džiūvimo laikus. PVC lakštą įstatykite į klijus, atsargiai
patrinkite nuo centro link kraštų, kad pašalintumėte orą. (Sarlon reikia nuvoluoti 68 kg volu).
Pašalinkite klijų perteklių.
Baigę montuoti išvėdinkite patalpą. Taip klijai greičiau išdžius.
Klojimo nurodymai
Nustatant lakštų klojimo kryptį, reikia vadovautis tolesniais nurodymais.
Visos dangos / visos spalvos:

Canyon, Uni, Frequency, Cristal, Resin /
Concrete, Code Zero, Cement, Linea,
Zebrano, Dégradé – atvirkštinis skirtingo
ilgio lakštų montavimas.

Kryptys:
Oak, Oak Modern XL, Abstract wood ir
Topography – lakštus kloti viena kryptimi.

Rekomenduojama montavimo kryptis nurodoma kiekvieno gaminio lankstinuke ir pakuotėje.
Virinant medžio imitacijos vinilo grindis, suvirinimo vieta turi eiti tarp lentų.

Topography tipo dangos pjovimo linijos nurodomos schemoje.

Coved Skirtings Sarlon galima suformuoti vietoje, naudojant 35 mm arba 38 mm šabloną.
Siūlių suvirinimas
Visas siūles reikia suvirinti karštuoju būdu. Suvirinimo virvės yra visų Sarlon serijos spalvų.
Siūles reikia gražiai sujungti maždaug 2/3 medžiagos storio atitinkančiame gylyje, tačiau ne
giliau nei 2 mm, kai danga yra storesnė.
Suvirinimo virvę nupjauti reikia dviem etapais: pirmiausia mentele, o paskui galutinai
nupjauti tik kabeliui visiškai atvėsus.
Dégradé tipo dangą suvirinti galima 2 skirtingais būdais (vienas būdas taikomas tamsiems
lakštams, o kitas – šviesiems).
Grindinis šildymas
Kaip ir kitas Forbo dangas, taip ir Sarlon galima naudoti su grindinio šildymo sistemomis.
Specialiame skyriuje Forbo grindų dangų montavimas ant grindinio šildymo sistemų“
pateikiama daugiau informacijos apie montavimo sąlygas tokiomis aplinkybėmis.
Patarimai
Paklojus grindis, didelio intensyvumo eismą reikia apriboti 24 valandas, o ant jų dėti ką nors
sunkaus ar važinėti ratinėmis priemonėmis negalima penkias dienas.

