Zalecenie dotyczące układania nora® dryfix 750
Podłoże powinno posiadać odpowiednią nośność, być stabilne, suche, bez pęknięć, płaskie, gładkie, czyste i wolne
od substancji, które mogą wpłynąć negatywnie na przyczepność (np. zanieczyszczenia, olej, tłuszcz) oraz powinno
spełniać normy krajowe, np. DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253 itd. W innym wypadku należy zgłaszać
wątpliwości.
®

W razie konieczności należy zagruntować podłoże np. za pomocą środka nora PRP 101 i zaszpachlować całą
®
powierzchnię, np. za pomocą środka nora L 1000. Powierzchnie oszlifowane lub zaszpachlowane należy
®
zagruntować za pomocą środka nora PRP 101*, rozcieńczonego czystą wodą w proporcji 1 : 1, aby związać
ewentualne resztki pyłu. Odczekać, aż materiały dobrze wyschną.
®

Można nanosić środek nora dryfix 750 również na istniejące, gładkie stare powłoki. Należy przy tym upewnić się, że
są one trwale, mocno połączone z podłożem i nie stwierdza się występowania żadnych pustych przestrzeni.
Wykładziny podłogowe nora® przed montażem należy zaaklimatyzować, tzn. temperatura wykładziny nora® musi
być taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Zobacz również nasze „Ogólne wskazówki
®
dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora ” oraz karty danych
ewentualnych innych, dodatkowo wykorzystywanych produktów.

Sposób postępowania
®

1.

nora dryfix 750 układać na powierzchni, przy czym pasma o szerokości 75 cm układać „na zakładkę“ ok. 1- 2
cm.
®
Rada: Najlepiej prace wykonywać we dwie osoby, rozwinąć 1 - 2 metrów bieżących nora dryfix 750 i dokładnie
®
umiejscowić. Następnie jedna z osób może rozwijać rolkę, podczas gdy druga dociska nora dryfix 750 za
pomocą miotły, niepozostawiając pęcherzy powietrza na podłożu.

2.

W taki sposób zakryć całą powierzchnię za pomocą nora dryfix 750.

3.

Elementy nora dryfix 750 ułożone „na zakładkę" w obrębie spoin można odciąć za pomocą linijki wzdłuż
dolnej krawędzi lub wyciąć od spodu. Zwracać przy tym uwagę, aby nie powstały szczeliny, szersze niż 2 mm.

4.

Całą powierzchnię pokryć materiałem noraplan w postaci rolek / płytek lub płytkami norament . Układanie
produktu w rolkach wraz z przycinaniem w obrębie spoin wykonać zgodnie z zaleceniem dotyczącym układania
®
dla wykładzin podłogowych noraplan (patrz www.nora.com).

5.

Produkt dostępny w rolkach odchylić w połowie; w przypadku płytek, w razie konieczności, zmienić kierunek od
środka.

6.

Usunąć papier ochronny z nora dryfix 750 i odciąć ok. 10 cm, te 10 cm odwrócić
i wsunąć pod odchyloną wykładzinę. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby zanieczyszczenia nie przedostały się
na warstwę kleju.
Rada: Resztki papieru ochronnego nie miąć, lecz układać warstwa na warstwie i po zakończeniu prac zwinąć w
rolkę, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów!

7.

Tylną stronę wykładziny oczyścić i wsunąć/osadzić.

8.

Wykładzinę przetrzeć/docisnąć.

9.

Na pozostałej powierzchni wykonać takie same czynności, jak te opisane w punktach 5 - 8.

®

®

®

®

®

10. Szczeliny w powierzchni wyłożonej nora dryfix 750 należy wypełnić fugą.
®
®
®
noraplan - za pomocą sznura dylatacyjnego nora lub masy do fugowania nora .
®
®
norament - za pomocą masy do fugowania nora
*lub porównywalny produkt innych producentów.

®
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