LISTWA SCHODOWA - INSTRUKCJA MONTAŻU
LISTWA SCHODOWA
Montaż listew schodowych należy rozpoczynać od najwyższego stopnia i przechodzić w dół.
Montaż na stopniu górnym - instalacja na zakładkę, aby podłoga pod spodem mogła pływać.

Kawałek panela o szer. 25mm/ lub podkładkę przykręć
lub przyklej do stopnia, następnie zostaw przerwę
9mm od kolejnego panela, którą zakryje listwa. Listwę
przyklej klejem PUR (poliuretanowym
konstrukcyjnym). Kolejne panele podłogowe montuj
bez kleju.
By uzyskać zakładkę wystarczy użyć więcej kleju pod i
nad podkładką.
Montaż na kolejnych stopniach dla podłóg winylowych o grubości 5-5.5mm

UWAGA: Podkładkę pod listwą, panel winylowy i listwę należy przykleić klejem poliuretanowym
(konstrukcyjny PUR w tubie do aplikacji za pomocą pistoletu). Listwa musi opierać się o pióro zamka
panela.
1. Zamontuj podstopnicę na schodzie, przyłóż listwę i podkładkę, żeby ustalić miejsce, od którego
należy zacząć układać panele. Pióro panela musi być skierowane w stronę listwy schodowej tak, aby
listwa pewnie opierała się o pióro. Odłóż listwę i przyklej panel oraz podkładkę.
Przygotowanie do klejenia: Oczyść panel i listwę wilgotną ściereczką (tylko wodą), aby usunąć pył z
obu powierzchni, przetrzyj powierzchnie papierem ściernym (ziarnistość 100-150), gąbką z papierem
ściernym lub metalową szczotką. Podłogę przetrzyj, zszorstkuj tylko na obszarze, który będzie zakryty
przez listwę (3-3.5cm). Odtłuść obie powierzchnie delikatnym środkiem, jak np. alkohol izopropylowy
i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem kleju.
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2. Odwróć listwę schodową i zszorstkuj wewnętrzną powierzchnię za pomocą papieru ściernego o
ziarnistości 60, gąbki ściernej lub metalowej szczotki dla uzyskania lepszej przyczepności kleju.
Następnie delikatnie usuń papier zabezpieczający warstwę taśmy klejącej. Celem taśmy
samoprzylepnej jest stabilne umocowanie listwy na miejscu, zanim całkowicie wyschnie klej
poliuretanowy.

3. Nałóż sporą ścieżkę konstrukcyjnego kleju poliuretanowego wzdłuż wnętrza całego narożnika.
Upewnij się, że klej zachodzi na taśmę klejącą. Montaż listwy schodowej może odsłonić krawędź
panela, aby tego uniknąć należy zaaplikować większą ilość kleju na listwę.

4. Delikatnie przyłóż spód listwy do podstopnicy i ostrożnie umieść listwę na miejscu. Dopasuj jej
finalne ułożenie zanim dociśniesz do podłoża. Kiedy znajdzie się we właściwej pozycji, dociśnij mocno
rękami na całej długości listwy schodowej. Może wymagać to 2-3 powtórzeń zanim listwa osiądzie na
stałe we właściwym miejscu.
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5. Taśma samoprzylepna może nie przywierać dostatecznie do schodów lub podłoża. Pozostaw listwę
na minimum 24 godzin, aby klej poliuretanowy utworzył właściwą spoinę. Montaż listew schodowych
zawsze prowadzi się od najwyższego schodu w dół, żeby uniknąć poruszenia świeżo zainstalowanych
listew do momentu całkowitego wyschnięcia kleju.
UWAGA: Całkowity czas schnięcia wynosi od 48-72 godzin.
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