
Instrukcja instalacji Sarlon Complete Step

Ogólne wskazówki dotyczące instalacji

Krawędź stopnia jest zaznaczona kolorowym paskiem, pomiędzy cienkimi a grubymi rowkami. 
Stopnica posiada szerokie i cienkie rowki.
Krawędź stopnia powinna mieć zaokrągloną formę o promieniu przynajmniej 12 mm . 
Nie powinna mieć wystających rantów (dziób ptaka). Zaokrąglenie powinno być zupełnie proste i regularne.
Stopnie powinny być wyrównane, a stopnice ustawione poziomo.
Na całej szerokości rolki można wykonać dwa regularne stopnie.

Ponieważ stopnice są ustawione naprzeciw siebie, na całej szerokości można wyciąć:
• arkusze do 32 cm,
• od 0 do 55 cm zbalansowanych stopni.

Pokrywaną powierzchnię należy utrzymać w stałej temperaturze co najmniej 10°C.

Przygotowanie

Podłoże powinno być gładkie, czyste i trwale suche.
Promień krawędzi stopnia powinien być większy niż 12mm.
Należy dokładnie odtłuścić stopnicę i podstopnicę używając odpowiednich środków zgodnie ze specy�kacją.

Przygotowanie i wycinanie pierwszego i ostatniego arkusza 
Sarlon Complete Step (kontrast)

• Należy wstępnie wyciąć część podstopnicy w taki sposób, aby przynajmniej 100mm kontrastu nachodziło 
  na resztę pokrycia stopnia
• Należy wyciąć taki sam kształt w materiale kontrastującym używając oryginalnego wykroju jako wzoru
• Należy spawać oba elementy wykładziny przed dopasowaniem do pokrycia stopnia, upewniwszy się, 
  że jego powierzchnia jest płaska.  

 
 

 

  

 

  

 

 

Prosty stopień (podstopnica i stopnica)
(Maksymalny wymiar: 505 mm)

Zabiegowy stopień
 (Maksymalny wymiar: 740mm)
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Klejenie

• Przed rozprowadzeniem kleju należy oczyścić klejone powierzchnie (podłoże oraz tył wykładziny).
• Należy wykonać podwójne rozprowadzenie (na podłożu oraz na całym stopniu) używając kleju kontaktowego, 
  takiego jak 233 Eurosol Contact lub dyspersyjnego kleju kontaktowego 650 Eurostar Fastcol, 
  aby zapobiec przesuwaniu wykładziny.

Wybór kleju : 
Należy zapoznać się z klejem rekomendowanym przez producenta : 233 Eurosol Contact lub 650 Eurostar Fastcol 
i stosować odpowiednią ilość: 300 g/ m² w przypadku podwójnego rozprowadzania (150 g na podłoże oraz 150 g 
na tylną część wykładziny) używając odpowiedniego grzebienia lub pędzla.

Czas: około 10 minut. Nie klei się do palca

Zabrania się stosowania klejów neoprenowych podczas instalacji Sarlon Complete Step 
z uwagi na wysokie ryzyko migracji polichloroprenu przez warstwy winylowe wykładziny.

Instalacja pierwszego i ostatniego arkusza

Podstopnica pierwszego i ostatniego arkusza wykładziny powinna mieć głębokość co najmniej 100 mm 
i wyraźnie kontrastować z pozostałym pokryciem stopnia.
Krawędź stopnia musi spełniać poniższe wymagania:
• Wyraźnie kontrastować z resztą schodów
• Nie może się ślizgać
• Nie może zawierać nadmiaru ponad podstopnicą.

Instalacja Sarlon Complete Step

• Instalację należy zacząć od podnóża schodów.
• Należy znaleźć rowek, który będzie początkiem krawędzi stopnia 
   i zaznaczyć go kredą na tylnej stronie wykładziny (linia A).

• Używając gładkiej szpachelki należy rozprowadzić klej kontaktowy na tylnej stronie wykładziny i powierzchni stopnia 
  w ilości 150 g/m² każdej powierzchni, zgodnie z opisem powyżej.
• Po zaobserwowaniu czasu klejenia należy obrócić wykładzinę i dopasować jej pozycję zgodnie z krawędzią stopnia, 
   następnie rozwinąć ją upewniając się, że krawędź jest dobrze dopasowana.

Stopnica Podstopnica

Linia A
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• Należy mocno docisnąć arkusz w następującej kolejności:

1. Rowki na części stopnicy, dociskając wzdłużnie
2. Stopnicę, dociskając od środka do krawędzi
3. Zaokrągloną część rowków, dociskając od krawędzi podstopnicy w dół
4. Podstopnicę, dociskając od środka do krawędzi
5. Należy przyciąć płaskie kąty stopnicy/podstopnicy przy bocznych listwach.

Spawanie

Wykładzinę należy spawać na zimno zawsze po upływie co najmniej 24 godziny od instalacji. 
Można wykonać spawanie na gorąco przy użyciu 4 mm pręta spawalniczego. 
Należy wyżłobić rowek przy użyciu odpowiedniego narzędzia, następnie ściąć nadmiar  
przy użyciu ostrza o średnicy 6.

Krawędź stopnicy łączy się z krawędzią arkusza poprzez spawanie na gorąco. 
Jeśli pomiędzy materiałami występuje różnica grubości, należy je dociąć używając płaskiego ostrza tnącego.

Użytkowanie

24 godziny po instalacji.

Konserwacja

Czyścić po co najmniej 48 godzinach po zakończeniu instalacji.

Instrukcja instalacji Sarlon Complete Step

Kierunek 
spawania

Spawanie na zimno

Kąt wewnętrzny

Przylepna listwa ochronna
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