
INSTRUKCJA MONTAŻU  
 
PRZED MONTAŻEM 

 
1. Należy skontrolować płytki ze wszystkich opakowań. 
2. Przebarwienia oraz akcenty kolorystyczne na powierzchni płytek są efektem zamierzonym przez 
producenta.  
3. UWAGA - to inwestor decyduje o montażu płytki, wszelkie reklamacje związane z kolorem i 
odcieniem po zamontowaniu nie będą uwzględniane.  
4. Powierzchnia na którą planujemy kleić produkt powinna być sucha, czysta, równa, nośna, 
pozbawiona resztek farb, tapety lub innej okładziny. 
5. Przygotowaną ścianę należy zagruntować.  
6. Do gruntowania zalecamy preparat gruntujący marki producenta. 
7. Należy zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia potrzebne do montażu: poziomicę, pacę zębatą, 
tarczę diamentową do cięcia betonu, szczotkę drucianą.  
 
MONTAŻ  

 
PRODUKT DO MONTAŻU NA ZEWNĄTRZ / WEWNĄTRZ (PATRZ ETYKIETA) 

 
1. Należy rozłożyć na podłodze płytki z kilku opakowań i mieszając je ze sobą utworzyć aprobowany 
przez inwestora wzór.  
2. Zaakceptowany wzór można przenosić na ścianę. 
3. Każdą płytkę należy zmatowić/przetrzeć po stronie klejenia za pomocą szczotki drucianej, co 
znacznie poprawi przyczepność płytki do kleju. 
4. Do klejenia należy użyć wysoko elastycznego, mrozoodpornego kleju przeznaczonego do klejenia 
płytek betonowych, zalecamy klej marki producenta. 
5. Klej nakładamy za pomocą pacy zębatej na całą powierzchnię klejenia płytki, a następnie 
dociskamy płytkę do ściany tak, aby klej wypełnił puste przestrzenie.  
6. Zabrudzenia na licu płytki należy niezwłocznie zmyć miękką gąbką z wodą.  
7. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych. 
8. Produkt wyklejamy w rzędach poziomych, warstwowo na „cegiełkę”, kontrolując wymagany poziom i 
pion. 
9. Zalecamy zachowanie szczelin dylatacyjnych 3-4 mm od ścian, sufitu i podłogi.  
10. UWAGA-prace montażowe powinny odbywać się w temperaturze pomiędzy +5°Ca +25°C. 11. Do 
wyschnięcia kleju, ściana nie może być narażona na bezpośrednie działanie silnych promieni 
słonecznych, ani opadów atmosferycznych. 
 
PO MONTAŻU  
 
12. Po upływie około dwóch tygodni od montażu zaleca się zabezpieczenie płytek środkiem 
impregnującym marki producenta.  
13.  UWAGA – przed impregnacją należy sprawdzić, czy zakupiona płytka może być impregnowana 
(patrz etykieta), oraz upewnić się, że nie powstał na niej wykwit. 
14. INCANA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe po użyciu nierekomendowanego 
impregnatu. 
15. W sytuacji w której pojawi się wykwit wapienny, należy umyć płytki gąbki z ciepłą wodą, w razie 
potrzeby zabieg powtórzyć kilkukrotnie. 16.W miejscach wystawionych na działanie opadów 
atmosferycznych, wykwit może zostać zmyty samoczynnie. 
17. Po ostatecznym usunięciu wykwitu, płytkę można zaimpregnować. 18.Wykwit wapienny jest to 
zjawisko naturalne, niezależne od producenta.  
19. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338 nie może być podstawą do reklamacji wyrobu 
20. Pielęgnacja wyłącznie poprzez ręczne mycie za pomocą ciepłej wody i miękkiej gąbki.


