INSTRUCTIUNI DE INSTALARE A PLACILOR DIN PLUTA DECORATIVA
DEKWALL
Adeziv Recomandat
WICANDERS recomanda adezivi dezvoltati special pentru o utilizare usoara, aplicare
calitativa si sigura. Pentru utilizarea corecta urmati instructiunile de pe etichetele fiecarui
produs, precum si informatiile din fisele tehnice ale produselor.
Adezivi recomandati pentru placile din pluta: Wicanders W240 sau alti adezivi asemanatori
(solicitati furnizorului dvs. autorizat lista adezivilor compatibili).

Substrat
Suportul trebuie sa fie drept, neted, uscat, rigid si fara crapaturi, murdarie sau alte straturi
de adeziv.
Varul vechi, adezivul si reziduurile de vopsea trebuiesc indepartate cu o perie de sarma
pentru a obtine o suprafata absorbanta. Reziduurile de ulei trebuiesc indepartate in
totalitate. Suprafata oricarui suport din orice tip de lemn pretabil sau pluta trebuie sa aiba o
structura perfecta si solida, fixat bine, curata si fara reziduuri de ulei, grasime, ceara,
murdarie, lac, selac sau orice alt contaminant care ar putea actiona ca un intrerupator
pentru adeziv. Orice asperitate trebuie nivelata cu un nivelant corespunzator. Gipsul si
placile de rigips, la fel ca si alte materiale foarte absorbante trebuiesc amorsate (WAKOL D
3074, diluat cu apa 1:2).
Metodele de pregatire corespunzatoare a suprafetelor difera in functie de tipul de substrat,
conditia si suprafata acestuia. In majoritatea cazurilor, sunt compatibile foarte multe metode
de pregatire a substratului. Unele metode sunt utilizate pentru ca sunt mai ieftine, usoare si
mai rapide, in functie de marimea lucrarii. In oricare dintre cazuri, facand abstractie de
anumiti pasi in pregatirea suportului poate duce la probleme de instalare si esec.
Montarea Placilor din Pluta Decorativa DEKWALL
Placile impachetate si adezivul trebuiesc aclimatizate la locul montajului intr-un spatiu uscat,
bine-ventilat pentru minim 48 ore. Indepartati ambalajul de pe placi doar inainte de
inceperea montajului. In timpul montajului, mentineti temperatura si umiditatea relativa la
nivelul acelor conditii, in care incaperile vor fi utilizate/locuite. Aceasta inseamna pastrarea
temperaturii in intervalul 18-28 ˚C si umiditatea relativa in intervalul 35-65%. Pentru a atinge
acest climat, utilizati unitatile de incalzire sau climatizare a aerului pentru o perioada
potrivita de timp inainte de inceperea montajului.
WICANDERS Dekwall este un produs natural si anumite diferente de nuanta reprezinta o
caracteristica inerenta si atractiva. Pentru a obtine cea mai placuta combinatie de nuante,
amestecati mai multe pachete inainte de instalare.

Unelte necesare:

Ciocan din cauciuc, rola manuala din cauciuc, ruleta, cutter, pensula,
vinclu, ata de trasat, carpa, trafalete cu par scurt de mohair.

Masuratori:

Gasiti centrul peretelui si, folosind ata de trasat, trasati doua axe
simetrice, folosindu-le ca punct de pornire. Verificati daca intersectia
acestora formeaza unghi de 90 ˚.

Instalati Dekwall utilizand adeziv WICANDERS W-240. Pentru utilizarea corecta urmati
instructiunile de aplicare de pe etichetele produselor, cu mare atentie, la fel si informatiile
din fisele tehnice. Adezivul de contact trebuie aplicat atat pe substrat cat si pe placile de
pluta.
Verificati dimensiunile peretelui, masurand din centru. Asigurati-va
ca latimea placilor care vor fi montate la margini sunt identice si mai
mari de 5 cm. Daca este necesar, mai repetati odata pasii anteriori,
pentru a trasa noi linii paralele cu primele. Marcati pozitia primei
placi gasind locatia cea mai buna intre aceste axe, utilizand ca punct
de inceput punctul intersectiei axelor.
Amestecati bine adezivul inainte de utilizare.
Aplicati adezivul W240 cu un trafalete cu par scurt de mohair pe
partea dorsala a placilor din pluta si pe perete. Asteptati pana se
usuca adezivul ( 45-60 min ). Cand adezivul este uscat si transparent,
veti vedea din nou liniile trasate. Evitati aglomerarile de adeziv.
Acoperirea trebuie sa fie de 150g/m2 pe placa si de 150 g/m2 pe
perete.
Timp de uscare W-240: Lasati adezivul sa se usuce complet (dupa uscare adezivul devine
transparent). Timpul de uscare este de aproximativ 45-60 min, in functie de temperatura si
umiditatea relativa din incapere.
Timp de deschidere W-240:
Placile: Placile cu adeziv pot fi stivuite dupa uscare si depozitate, protejate de lumina, pana
la 24 ore.
Peretele: Are un timp de deschidere de aproximativ 2-3 ore din momentul in care adezivul a
devenit transparent. Daca lucrati cu placi cu adeziv aplicat din timp, acest timp va fi redus la
o ora.

Dekwall trebuie montat „tesut”. Asezati cu atentie placa centrala in
pozitie si presati-o usor, in mod special pe margini. Aranjati restul de
placi in ordine numerica. Pentru a obtine un finisaj atractiv,
procedati dupa cum urmeaza:
- Aliniati un colt al placii dea lungul celor doua axe si apoi asezati
cu atentie si restul placii
- Aliniati cu grija urmatoarea placa la prima placa si continuati sa
lipiti placile pe perete.
- Nu depuneti prea multa presiune atunci cand aplicati placile
pentru le putea indeparta daca este necesar, pentru ca dupa ce
placa este lipita, este foarte complicat ca aceasta sa mai fie
indepartata.
- Cand placa este pe pozitie, presati cu mana ca sa va asigurati ca
toata suprafata este in contact cu adezivul. Dupa aceasta
utilizati un ciocan de cauciuc ca sa va asigurati ca intreaga
suprafata este bine fixata de perete.

Pentru a taia placile la dimeniunea dorita, procedati cum este aratat
in poza alaturata.

