Mivel a termék használata és megmunkálása az ellen�rzési körünkön kívül esik, semmilyen felel�sséget nem vállalunk a munka sikerességéért, és csak a saját termékeink sajátosságait tudjuk garantálni a mellékelt termék adatlapok szerint, valamint az általános értékesítési feltételeinknek megfelel�en. Az itt feltüntetett jellemz�k nem jelentenek garanciát a termékünk végs� felhasználásának tekintetében. Fenntartjuk a jogot a m�szaki fejlesztésekb�l ered� módosítások megvalósítására. Az egy megbeszélés folyamán szolgáltatott minden egyéb m�szaki információ írásban meger�sítend�. Az itt bemutatott színek a nyomtatási technika miatt nem teljes kör�ek, és eltérhetnek maguknak a termékeknek a valós színeit�l.
Ugyancsak fenntartjuk a jogot arra, hogy módosításokat végezzünk a termékek technológiájával és kivitelével kapcsolatban. Csak a jelen adatlap aktuális verziója érvényes. Az ilyen verzió bárki által elérhet� az interneten keresztül. A legújabb adatlap kiadása érvényteleníti az összes korábban kiadottakat.
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Rozsdamentes acél burkolható polcok
zuhanyzóhoz, fürdőszobákhoz és lakóterekhez
- Beépítési útmutató -

TI-SHELF DRG

TI-SHELF DRS

TI-SHELF DNG

TI-SHELF DNS
ÁLTALÁNOS
A Dural TI-SHELF termékekkel kapcsolatos általános információkért kérjük,
keresse fel a www.dural.de weboldalt
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
A TI-SHELF polcok beépítése a csempe burkolatok burkolásával együtt történik
a perforált peremnek a ragasztó habarcsba történő beágyazásával.
1.
2.
3.
4.

Készítse el a vízszigetelt falfelületet a burkolólapok ragasztása eltt.
Kezdje a burkolólap felragasztását a falfelületre, megfelelő�fugázási
térközökkel.
Helyezze a TI-SHELF terméket az burkolólap felső�széléhez és ágyazza be a
polc perforált peremét a csempe ragasztó habarcsba.
Folytassa a burkolást. A polc felett következő�burkolólapból vágja ki a
TI-SHELF polc vastagságát a csatlakozás hosszában.

5.

A polc belső felületét a megfelelő tapadó híddal vagy Durabase WP fólia
használatával készítse elő�a ragasztó habarcs használatához, majd a
falsíktól kifelé egy enyhe lejtéssel helyezze el a csempeburkolatot.

6.

Tömítse a fal menti csatlakozásokat szilikonnal. Az elülső szélen lévő
hézagokat rugalmas fugázó anyaggal (pl. MS Polimer) tömítse.

Amennyiben nem burkolt felületeken használjuk, a TI-SHELF polcokat csavar
rögzítéssel rögzíthetjük az alapot képező�felületre, a szélét pedig bevakolhatjuk.
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Rozsdamentes acél burkolható polcok
zuhanyzóhoz, fürdőszobákhoz és lakóterekhez
- Beépítési útmutató A Dural TI-SHELF / TS-DNG és TS-DNS modelleket azt követen is be lehet építeni,
hogy a csempeburkolat elkészült. Ennek elvégzéséhez óvatosan távolítsa el a
fugázó anyagot anélkül, hogy véletlenül megsértené a vízszigetelést. Bőségesen
töltse fel az illesztést szilikonnal vagy MS Polimerrel és helyezze be a lehet� legjobban a Dural TI-SHELF terméket az illeszt�hézagba. Távolítsa el a felesleges szilikont. Helyezze a ragasztó habarcsba az elkészített burkolatot egy enyhe lejtést
biztosítva a faltól kifelé. Illessze be a Dural TI-SHELF terméket a lehet legjobban
az elkészített illeszt�hézagba. A csempeburkolat csatlakozást tömítse szilikonnal
vagy MS Polimerrel. Az elülső szélek illeszkedéseit rugalmas fugázó anyag
(pl. MS Polimer) segítségével töltse ki.
FIGYELEM: A Dural TI-SHELF / DNG és DNS modellek csak sarok megoldásként
alkalmazhatóak. Sík falfelületre a való felszerelésük nem lehetséges a stabilitás
hiánya miatt!
A Dural TI-SHELF polcokat a legjobb minőség rozsdamentes acélból készítik,
szálcsiszolt kivitelben. A V2A rozsdamentes acél alapvetően nem érzékeny a
burkolólap ragasztóanyagokra, a fugázó anyagokra illetve a felesleges ragasztóanyagot eltávolító anyagokra, amelyekkel érintkezésbe kerülhet a burkolólapok
lerakása során. Mindazonáltal, azt javasoljuk, hogy tiszta vízzel azonnal alaposan
tisztítsák meg a polcokat.
ÁPOLÁS: A Dural TI-SHELF polcok semmilyen speciális ápolást nem igényelnek
azon felül, ahogyan általában rendben tart egy zuhanyzót. Minden tisztítást
semleges háztartási tisztítószerrel kell elvégezni mechanikai behatás nélkül.
FIGYELMEZTETÉSEK: A beépítési folyamat során lehetetlen minden eshetőséget
figyelembe venni. A jelen szerelési utasítások ajánlás jellegűek és minden egyes
esetben adaptálni kell a beépítési hely speciális körülményeihez. A bevált
mérnöki gyakorlat általánosan elismert szabályait mindenkor figyelembe kell
venni. Az alábbiak vonatkoznak minden termékre/anyagra: A mechanikai és
vegyi igénybevételi feltételeket minden esetben gondosan ellenőrizni kell a
burkolat elhelyezése előtt.
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