
Instrukcja montażu płyt z betonu architektonicznego 4GLOBE

Płyty ścienne/elewacyjne firmy 4Globe wykonane są z  wysokiej klasy betonu 
architektonicznego .

Wszelkiego rodzaju przebarwienia,zmienność  kolorów czy też nierówności są dla tego 
rodzaju produktów naturalne i to właśnie dzięki nim Nasz asortyment jest niepowtarzalny i 
unikatowy .

Nietolerancja wymiarowa sięgająca do +,-7mm oraz wypukłość czy też „łukowatość” 
produktów to cecha jaka charakteryzuje wszystkie elementy wylewane .

W związku z powyższym te cechy produktów nie są podstawą do składania 
reklamacji .

Wskazówki :

-po dostawie produktów sprawdź czy materiał dostarczony został w nienaruszonym 
stanie,wszelkie wątpliwości zgłoś od razu do opiekuna regionu
- przed montażem należy odpowiednio przygotować ścianę tj. usunąć resztki farb czy też 
tynków oraz wszelkich innych niestabilnych powłok , pamiętaj że powierzchnia do której 
przyklejamy płyty musi mieć stałą i jednorodną strukturę a przede wszystkim powinna być 
zdolna do przenoszenia obciążeń wynikających z wagi płyt ,

-wszelkie świeże tynki muszą uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe ,

-ściana a także płyta od strony klejonej koniecznie musi zostać zagruntowana gruntem 
głęboko penetrującym zapobiega to wyginaniu się płyt podczas dosychania kleju

-montaż płyt przeprowadzamy w białych i czystych rękawiczkach,

-przed ułożeniem płyt należy je najpierw rozłożyć i uporządkować strukturami oraz 
odcieniami do tego celu otwieramy co najmniej 4 kartony zbiorcze ,

-przed montażem należy oczyścić tylną warstwę płyty z luźnego/niezwartego kruszywa,oraz
ostrych krawędzi które odstają
- do montażu powinien zostać wykorzystany wysokiej jakości biały klej elastyczny klasy S1 
- klej rozrabiamy ściśle według proporcji zalecanych przez producenta i nakładamy 
grzebieniem na płytkę oraz na ścianę w miejscu klejenia, nie stosujemy montażu na tzw. 
"placki"
- płytki nie można pobrudzić klejem ani fugą gdyż może to spowodować trwałe 
przebarwienia/zabrudzenia
- ponieważ nietolerancja wymiarowa wynosi od 3mm do 7mm najkorzystniej układać na 
krzyżykach od 3-5 a wszelkie nierówności elementów można zniwelować poprzez dobranie 
odpowiedniej grubości warstwy kleju
- do impregnacji stosować można tylko impregnaty sugerowane przez producenta
- impregnacja może odbywać się jedynie metodą natryskową
- wszystkie prace powinny odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną,

Składowanie:

- produkt przed montażem należy składować w pomieszczeniach suchych i dobrze 
wentylowanych,
- nie zaleca się składowania warstwowo, luzem (może to doprowadzić do uszkodzenia płyt)


