
Instrukcje montażu

Listwa przypodłogowa 

Uwagi dotyczące montażu

Montaż jest najprostszy po wcześniejszym przygotowaniu posadzki wyrównującej, która umożliwi 
łatwe wyznaczenie wysokości dzięki wykorzystaniu szablonów do montażu zawiasów.

Wysokość oraz ustawienie profilu są w prosty sposób
określane za pomocą sprzętu do montażu.

W przypadku gdy posadzka wyrównująca ma być
przygotowana później, należy podczas montażu profilu
skorzystać z poziomicy.



Prace przygotowawcze

Należy usunąć wszelkie pozostałości zaprawy odstające od ściany, tak
by profil AL, który został docięty na miarę ciasno przylegał do ściany.
Po oczyszczeniu, i ewentualnym odtłuszczeniu ściany należy
skontrolować szczelinę dylatacyjną między profilem a podłogą w
związku z przenoszeniem wibracji akustycznych.

Montaż

Wyczyścić tylną część profilu AL preparatem 
odtłuszczającym, aby klej dokładnie połączył się z profilem 
AL. Następnie przyłączamy wewnętrzne i zewnętrzne rogi, 
ewentualnie łączniki przy większych długościach i 
nanosimy klej (klej należy wymieszać zgodnie z instrukcją) 
na całą długość.

Następnie profil na moment przyciskamy do ściany, 
następnie odsuwamy go po czym ponownie przyciskamy 
do ściany. Opisany proces jest niezbędny do doskonałego 
połączenia się kleju ze ścianą.

Całą uwagę należy skupić na właściwym osadzeniu profilu. 
Dlatego też niezbędna jest do tego poziomica wyznaczenia 
poziomu i pionu. Wysokość osadzenia listwy jest z góry 

wyznaczona.

Podczas instalowania listwy bez przygotowanej posadzki wyrównującej wysokość wyznaczana jest na 
podstawie punktu odniesienia. Najlepiej wtedy skorzystać z lasera, który w prosty i szybki sposób 
wyznaczy wysokość listwy w całym pomieszczeniu.

Po stwardnieniu kleju profil należy przymocować za pomocą
wkrętów umieszczonych w przeznaczonych do tego
otworach.

Folię ochronną należy usunąć z profilu dopiero po pracach
malarskich.

Jeśli zależy nam na profesjonalnym i fachowym montażu
listwy w najprostszy sposób, należy w pierwszej kolejności
przygotować jastrych podkładowy w płaszczyźnie poziomej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na mostki akustyczne, które
mogą powstać w wyniku niedotrzymania szczelin
dylatacyjnych między podłogą a profilem AL.
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