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Pervežimas, laikymo sąlygos
Danga turėtų būti pervežama originalioje pakuotėje. Prieš atidarant pakuotes leiskite dangai
aklimatizuotis gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje jos bus montuojamos apie 48 val. Kamštines
plokštes išpakuokite tik prieš pat klijavimą. Visą laikymo bei montavimo laikotarpį patalpoje turi būti
išlaikomos gyvenimo sąlygas atitinkančios oro sąlygos t.y. oro temperatūra nuo 180C iki 280C bei
santykinė oro drėgmė nuo 35% iki 65%. Visos kamštinės dangos yra natūralus produktas ir atspalvių
skirtumas yra būdinga bei neatsiejama šio gaminio savybė, kuri negali tapti reklamacijos objektu.
Rekomenduojame prieš klojant plyteles jas išsidėlioti ir pamaišyti atspalvius, kad išgautumėte natūralią
spalvų įvairovę.

Pasiruošimas montavimui
Pagrindo paruošimas yra esminis faktorius sėkmingam kamštinės dangos sumontavimui ir tarnavimui.
Paviršius, ant kurio klijuosite kamštinę dangą, turi būti sausas, švarus, tvirtas, netrupantis. Senus
kreidos, dažų, klijų ir pan. likučius reikia pašalinti. Slidesnius paviršius rekomenduojama sušiaušti 100120 šlifavimo popieriumi. Bet kokie nelygumai turi būti išlyginti tik tam skirtomis pagrindų lyginimo
priemonėmis.

Klojimas
Reikalingi įrankiai: mentelė, guminis plaktukas, svambalas (centrui pažymėti), teptukas, volelis su
vonele klijams, ruletė, pieštukas, kampinė liniuotė, žymėjimo siūlas, šluostė, peilis ir specialūs Multifix
klijai kamštinei dangai.
Kamštinės sienų plytelės yra klijuojamos nuo patalpos centro sienų/kraštų link ( klijuojant ne per visą
sienos/lubų plotą atsižymėkite planuojamo uždengti ploto vidurį ir pradėkite klijuoti nuo jo ). Centrą
pasižymėkite kaip parodyta paveikslėlyje.

Įsitikinkite, kad centro linijos susikerta 900 kampu. Prieš pradėdami klijuoti plyteles pasirūpinkite, kad
tos plytelės, kurios atsirems į sieną ( abiejose pusėse ) būtų daugmaž vienodo dydžio bei ne mažesnės
nei 5cm. Tam galite paslinkti vieną iš centro linijų lygiagrečiai jau esančiai per reikalingą atstumą ir
pradėti nuo naujo susikirtimo taško. Kamštines plyteles būtina klijuoti specialiais, tam skirtais klijais.
Mes rekomenduojame kontaktinius Multifix klijus. Saugiam ir kokybiškam darbui atlikti susipažinkite
su klijų naudojimosi instrukcija. Gerai suplakite klijus. Voleliu ar mentele tolygiai užtepkite klijus ant
kamštinių plytelių bei pagrindo ir leiskite klijams pradžiūti ( apie 10min ). Tik tada klijuokite plytelę prie
pagrindo naudodamiesi centro linijomis. Guminiu plaktuku švelniai padaužykite per visą plytelę ( ypač
kraštus ), tam kad ji tolygiai prisitvirtintų. Būkite dėmesingi ir naudokitės pažymėtomis linijomis, nes
pataisyti ar pastumti priklijuotą plytelę neturėsite galimybės. Sekančios eilės klijuojamos taip vadinamu
prabėgančiu būdu, kuomet gretimos eilės paslenkama per 1/2 – 1/3 plokštės ilgio žr. paveikslėlyje.

Klijais ištepkite ne daugiau nei 1 m2 per kartą, taip išvengsite klijų perdžiūvimo. Pridėkite sekančias
plokštes stipriai prispausdami prie jau priklijuotos plokštės galinių briaunų. Tokiu būdu klijuokite ir kitas
plyteles kol pasieksite sieną. Ten teks atpjauti dalį plokštės, tai galėsite padaryti peiliu.
Priklijuotas plokštes rekomenduojama kas 30 min. stipriai prispaudus pereiti švariu voleliu per visą
suklijuotą plotą, kad užtikrinti gerą sukibimą. Klijų perteklių reikėtų tuoj pat nuvalyti šluoste. Jei
klijuojamos lubos, būtina klijuojama paviršių ištepti dviem sluoksniais klijų su 20 – 30 min. pertrauka.

Priežiūros patarimai
• Pasistenkite kamštinę dangą laikyti švaroje. Nenaudokite valymo priemonių su abrazyvinėmis
medžiagomis ar tirpikliais.
• Sienų dangos jau yra padengtos apsauga su vašku, dėl to jokios papildomos apsaugos nereikia.
• Dangą valyti rekomenduojama kuo sausesne, šiek tiek drėgna šluoste.
• Kamštinė danga yra natūralus produktas ir yra linkęs keisti atspalvį ilgainiui veikiant saulės šviesai.

