INFORMACJE OGÓLNE
Wyprodukowane przy użyciu najnowszej technologii, gzymsy ORAC DECOR należą do wąskiej grupy produktów
najwyższej światowej jakości. Aby uzyskać idealny efekt wykończeniowy, produkty ORAC DECOR powinny być
montowane w warunkach optymalnych.
UWAGA
Gzymsy ORAC DECOR należy przechowywać oraz montować w suchych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej.
Pewne czynności takie jak tynkowanie, odklejanie tapet za pomocą gorącej pary oraz malowanie wnętrza farbą
akrylową na pewien czas znacznie zwiększają wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Nie należy przechowywać ani
montować gzymsów w takich warunkach. Przy montażu należy również unikać kontaktu z wilgotnymi lub mokrymi
powierzchniami.
Zbyt duża wilgotność może powodować zmiany wymiarów w przypadku wyrobów poliuretanowych. Należy także
unikać dużych różnic temperatur pomiędzy miejscem przechowywania a miejscem montażu. Optymalną temperaturą
jest temperatura pokojowa. Zaleca się, aby gzymsy ORAC DECOR (jak również kleje ORAC-DECOFIX PRO i ORAC-FIX
EXTRA) przechowywać w stabilnych warunkach 24 godziny przed montażem.
NARZĘDZIA
Skrzynka uciosowa ORAC DECOR + piła o drobnych zębach, wyciskacz do mas uszczelniających, miara taśmowa,
gąbka, drobny papier ścierny, ołówek, gwoździe wykończeniowe 4 cm, młotek, ORAC-DECOFIX PRO (klej i wypełniacz),
ORAC-FIX EXTRA (mocny klej spajający).
POWIERZCHNIA
Wyroby ORAC DECOR można przymocować do praktycznie każdej powierzchni. Powierzchnia powinna być gładka,
czysta, sucha i twarda, nierozciągliwa, wolna od plam z tłuszczu, oleju oraz innych zanieczyszczeń. Stara tapeta oraz
wilgotny lub luźny tynk powinny być usunięte. Zaleca się montaż na powierzchniach tynkowanych oraz betonowych.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Aby uzyskać dobrą przyczepność i piękny efekt wykończeniowy, przed montażem gzymsów powierzchnię ściany należy
wyczyścić za pomocą papieru ściernego, a później wytrzeć, aby pozbyć się brudu i zanieczyszczeń (1). Następnie należy
dokładnie wymierzyć pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane gzymsy. Biorąc pod uwagę straty w czasie
piłowania gzymsów, do pomiarów warto dodać ok. 50 cm na zapas. Przyłóż gzyms do sufitu/ściany tak jak przy
montażu. Narysuj kreskę na suficie oraz ścianie wokół krawędzi gzymsu. Aby dokładnie wyznaczyć położenie gzymsu
(2), wzdłuż kreski można przybić gwoździe.
PIŁOWANIE
Skrzynkę uciosową ORAC DECOR (FB.300) można wykorzystać podczas piłowania wszystkich gzymsów z kolekcji ORAC
DECOR (3). Umieść skrzynkę uciosową w takiej pozycji, aby część oznaczona literą „B” była skierowana w twoją stronę.
Umieść gzyms do góry nogami w skrzynce uciosowej tak, aby strona „A” stanowiła ścianę, a „B” – sufit.
Do krawędzi zewnętrznych z prawej użyj lewego rowka, zachowując materiał do montażu z lewej strony nacięcia. Do
krawędzi zewnętrznych z lewej użyj prawego rowka, zachowując materiał do montażu z prawej strony cięcia.
Do krawędzi wewnętrznych z prawej użyj prawego rowka, zachowując materiał do montażu z lewej strony cięcia. Do
krawędzi wewnętrznych z lewej strony użyj lewego rowka, zachowując materiał do montażu z prawej strony cięcia.
Środkowego rowka użyj w celu wycięcia nasady.
MONTAŻ
a) gzymsu do ściany i/lub sufitu
Przy pomocy grzebienia do nakładania kleju lub wyciskacza rozprowadź równo grubą warstwę kleju ORAC-DECOFIX
PRO po tej stronie gzymsu, która będzie przymocowana do ściany/sufitu (4). Umieść gzyms pomiędzy wyznaczonymi
liniami (5). Nadmiar kleju osadzonego na ścianie lub suficie można natychmiastowo usunąć przy pomocy wilgotnej
szmatki lub gąbki (6).
b) spajanie gzymsów
Przymocuj gzymsy o pełnych długościach wokół pomieszczenia. Przed zamontowaniem kolejnych gzymsów, posmaruj
jedną stronę każdego spojenia klejem ORAC-FIX EXTRA (7). Gzymsy należy bardzo solidnie przymocować tak, aby
sąsiadujące gzymsy mocno przylegały do siebie. Po wyschnięciu kleju usuń jego nadmiar (8) (w zależności od
wilgotności pomieszczenia, po min. 3 godzinach). Jeśli klej musi być usunięty natychmiastowo, należy użyć acetonu.
WYKOŃCZENIA
Po zamontowaniu gzymsów, ewentualne przerwy oraz cięcia piłą można wypełnić klejem ORAC-DECOFIX PRO (9).
Po wyschnięciu klejów ORAC-DECOFIX PRO i ORAC-FIX EXTRA, gzymsy można pomalować (min. po upływie jednego
dnia) dowolną farbą dobrej jakości (10).
WSKAZÓWKI

Chronić przed WILGOCIĄ, zarówno w czasie przechowywania jak i montażu.
Używać wyłącznie klejów ORAC-DECOFIX PRO oraz ORAC-FIX EXTRA.
ORAC-FIX EXTRA: unikać kontaktu ze skórą.
Delikatnie wyczyścić gzymsy za pomocą drobnego papieru ściernego, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i
uzyskać idealną przyczepność.
Do malowania oraz wykończenia należy używać wysokiej jakości farb i politur.
Warunki gwarancji obowiązują wyłącznie pod warunkiem bezwzględnego stosowania zaleceń podanych w
niniejszej instrukcji.

