Zalecenia montażowe – listwy przyścienne do
w ykładzin kauczukowych nora®
Wywinięcie zazwyczaj wykonuje się z wykładziny noraplan®, natomiast da się również wykonać z wykładziny norament ® i noracare®.
Poniżej opisuje się montaż dla wykładzin noraplan®.
Podłoże musi spełnić wymagania norm danego kraju dotyczące gotowości do montażu. Zapylone podłoża zagruntować podkładem nora® PRP 101*. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm. Jeśli to konieczne, należy w
 ypoziomować powierzchnię za pomocą środka poziomującego nora® L 1000* lub nora® SF 1001*.
Wykładziny podłogowe noraplan® przed montażem należy klimatyzować, tzn. temperatura wykładziny noraplan® musi być
taka sama jak temperatura podłoża i wynosić co najmniej 15°C. Do montażu zalecamy użyć nora® Profix 90*.
Na spoinowanie listew przyściennych należy przewidzieć dwa dni.
Zobacz również nasze „Wskazówki ogólne dotyczące montażu wykładzin podłogowych, profili schodowych oraz akcesoriów nora®”.

Narzędzia wymagane do
montażu listew przyściennych

1. Przy pomocy liniału o szerokości 10 cm
zaznaczyć linię wzdłuż ściany.

2. N
 ależy umieścić listwy noraplan® i
przeciąć łączenia. Nałożyć klej
dokładnie do zaznaczonej wcześniej
linii i po napowietrzeniu ułożyć wykładzinę do zaznaczonej wcześniej
linii.

*lub podobny produkt innego producenta; informacje dotyczące przydatności i przygotowania oraz użycia wybranego produktu znajdują się w zaleceniu montażowym lub
w karcie danych technicznych.
10/2020

												

Strona 1/5

3. P o utwardzeniu kleju (24 godziny)
należy odciąć wykładzinę wzdłuż
ściany za pomocą stalowego liniału
nora® o szerokości 10 cm.

4. Przykleić do ściany taśmę nora®
Profix 90 i mocno docisnąć. Następnie
odciąć ok. 2 cm papierowej warstwy
ochronnej i usunąć.

5. D
 ociąć krawędź zewnętrzną i
wewnętrzną pod skosem za pomocą
nożyc do listew i przykleić.

6. Przyłożyć taśmę montażową nora®
Profix 90 maks. 2 mm od krawędzi
wykładziny podłogowej i mocno
docisnąć.
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7. Odciąć papierową warstwę ochronną
pod skosem na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych. Usuwać papierową warstwę ochronną tylko z tego
odcinka, który będzie montowany.

8. Dociąć paski wykładziny podłogowej
wymagane do stworzenia listew w
odpowiednim rozmiarze (szerokość
19 cm).
		Dociąć wewnętrzne i zewnętrzne
krawędzie za pomocą szablonu
nora®.

9. Usunąć papierową warstwę ochronną
z taśmy przymocowanej do podłogi i
umieścić pasek przy wcześniej zamontowanej wykładzinie podłogowej.
		
Następnie usunąć papierową warstwę
ochronną z taśmy przyklejonej do
ściany i zakończyć montaż wykładziny
podłogowej, dociskając ją.

10. P rzyciąć pod skosem pasek wykładziny podłogowej na narożnikach
zewnętrznych za pomocą szablonu
nora®.
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11. O
 dpowiednio dopasować kolejny
pasek wykładziny podłogowej i
docisnąć.

12. Ł ączenia z wykładziną podłogową
muszą być zabezpieczone spoiną.
W tym celu po upływie 24 godzin
można je wykonać za pomocą sznura
termoplastycznego nora® lub bezpośrednio po montażu zabezpieczyć za
pomocą masy do spoinowania 1-K
nora® (patrz zalecenie
„Spoinowanie”).

13. N
 arożniki wewnętrzne i zewnętrzne
oraz łączenia na styk należy zabezpieczyć masą do spoinowania 1-K
nora®. Spoinowanie można przeprowadzić bezpośrednio po montażu i
woskowaniu za pomocą płynnego
wosku nora® (patrz zalecenie „Spoinowanie).
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Kontakt:
Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

Link do wideo:
www.nora.com/installation

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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