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INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ PLĂCI DE GIPS 

SUBSTRAT 

• Înainte de lipire toate substraturile trebuie să fie aclimatizate corespunzător, să aibă portanţa 

adecvată, o structură continuă şi uniformă, precum şi să fie uscate şi curăţate de resturile de vopsele, 

agenţi antiadezivi şi unguenţi – îndepărtaţi peliculele instabile. 

• Nivelaţi în măsura posibilităţilor peretele înainte de lipire. IMPORTANT – Nu folosiţi adeziv pentru a 

nivela peretele! 

• Amorsaţi substratul 

• Substratul trebuie să fie suficient de stabil, precum de ex. beton, cărămidă, plăci fibrolemnoase, BCA, 

plăci carton-gips etc. 

LIPIRE 

• Folosiţi un adeziv corespunzător pentru lipirea plăcilor din gips. Recomandăm adezivul marca – Defix. 

De asemenea trebuie să vă asiguraţi că adezivul selectat este adecvat pentru substratul pe care 

urmează să montaţi plăcile. 

• Începeţi să lipiţi din colţ sau din locurile cele mai vizibile pentru a evita tăieturile inestetice în locurile 

reprezentative. 

• Spatele plăcilor necesită îndepărtarea excesului de gips depus apărut în timpul procesului de 

producţie cu ajutorul, de ex. a unui șpaclu, perie de sârmă sau cu o perie aspră! 

• Începeţi să lipiţi din partea de jos. În cazul în care în partea de jos nu există o suprafaţă de suport 

pentru plăci care să fie nivelată şi uniformă înainte de a lipi plăcile trebuie să determinaţi cu ajutorul 

polobocului şi a unei şipci linia orizontală la înălţimea de cca. 11 cm deasupra podelei. 

• Pentru a obţine cel mai bun efect lipiţi plăcile intercalate una faţă de alta. Vă recomandăm o 

intercalare cu cca. 1/3 din lungimea plăcii. Nu lipiţi plăcile direct una sub cealaltă. 

• Aplicaţi adezivul cu şpaclul pe întreaga suprafaţă a plăcii pe partea de lipit. Apoi presaţi uşor placa 

mişcând-o uşor până ce adezivul se distribuie uniform. Îndepărtaţi excesul de adeziv. 

• Tăiaţi plăcile cu ajutorul unui fierăstrău pentru lemn. 

MENTENANŢĂ 

• Înainte de a impregna plăcile verificaţi dacă pe eticheta de pe ambalajul plăcilor este indicat faptul că 

placa montată poate fi impregnată. În cazul în care constataţi că plăcile pot fi impregnate efectuaţi 

acest lucru după uscarea integrală a plăcilor (cca. 14 zile). Impregnantul utilizat trebuie să fie destinat 

pentru plăci din gips! Vă recomandăm să utilizaţi impregnantul Decoreco – DECOVER, sticla cu 

atomizator facilitează şi eficientizează impregnarea. 
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