- Postup montáže Montáž fasádnych profilov je rýchla a uskutočňuje sa veľmi jednoducho. Pri doporučenom postupe montáže
predídete praskaniu spojov.
Pre úspešné prevedenie montáže je potrebné toto náradie:

K montáži fasádnych profilov PRODECOR potrebujeme pokosnicu s pílou na drevo s jemnými zubami. Hladítko na
dlaždenie 8-10mm podľa nerovnosti podkladu. Brúsny papier 80 zrnitosť, lepiacu flexibilnú stierku na cementovej
báze, penetračný náter, fasádnu omietku so zrnitosťou 0,5mm-1mm alebo fasádny náter, zviňovací meter, ceruzku,
vodováhu, klince na zaistenie a farbiacu šnúru.
Zameranie:
Pred samotnou montážou fasádnych profilov PRODECOR sa uistíme, že povrch na ktorý sa budú montovať fasádne
profily je rovný, suchý, bez prachu a nečistôt. V prípade uvoľnenej omietky, túto odstránime, pretrieme penetračným
náterom až potom pristúpime k samotnej montáži. Zameriame a naznačíme si umiestnenie profilu. Rezanie fasádnych profilov PRODECOR dorezávame na mieste pomocou ručnej alebo elektrickej pokosnice. V prípade nadmerne rozmerných profilov označíme smer rezu ručne pomocou uholníka a rez urobíme ručne. Po dorezaní na potrebný rozmer,
každý koniec profilu určený k vzájomnému spojeniu upravíme tak, že odstránime polystyrén pod povrchovou vrstvou
v hĺbke cca 1,5cm a v uhle 45°. Pri lepení do týchto otvorov vtlačíme lepiacu zmes.
Lepenie:
Fasádne profily lepíme flexi lepiacou stierkou na cementovej báze. Ak je na povrchu farebná omietka, používame
montážne lepidlo určené na tento povrch. Lepiacu zmes nanášame celoplošne v potrebnej hrúbke v závislosti od
nerovnosti podkladu. Taktiež nanášame lepidlo na spoje medzi profily v takej hrúbke aby po stlačení spojov sa prebytočný materiál vytlačil. Profil po priložení na miesto pritlačíme a posúvame ho po povrchu tam a späť. Prebytočný
materiál otrieme špachtľou a doplníme v prípade nedokonalosti spojov. Ak je to potrebné, zaistíme profil pribitím
klincami alebo podperami.
Upozornenie: Pri napájaní spojov profilov doporučujeme rezať spoje v uhle 45%.
Profily sa po prilepení prekrívajú väčšou plochou. týmto spôsobom predchádzame praskaniu spojov.
Brúsenie a úprava spojov:
Po uschnutí spoje prebrúsime brúsnym papierom. V menej dostupných miestach odstránime prebytočné lepidlo
oškrabaním špachtľou. V prípade potreby doplníme lepidlo a po uschnutí obrúsime znovu.
Povrchová úprava:
Profily natierame fasádnym penetračným náterom. Použijeme štetce alebo valček. Profily môžeme povrchovo upraviť
natretím fasádnych farieb, ktoré nanášame štandardnými spôsobmi. Druhým spôsobom je použitie fasádnej omietky
v hrúbke od 0,5mm-1mm. Na tento materiál použijeme striekaciu pištoľ na omietku. Týmto spôsobom nastriekané
profily pôsobia viac prirodzene a ich štruktúra ladí viac s fasádnou omietkou stien. Profily striekame ako prvé až potom nanášame fasádnu omietku na steny.
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