
 

 

 

WALLSTYL Plinte , cornise , brauri 

1. Material 

Materialul constitutiv: 

Polimer-dur; spumă omogenă fină și închisă, albă, omogenă. 

 

Densitate: 

Plinte : aprox. 350 kg/m³ 

Brauri: aprox. 300 kg/m³ 

Cornise: aprox. 220 kg/m³ 

 

2. Proprietati specifice 

Suprafețe vizibile:  

Suprafață perfect netedă, cu capete curate, acoperite cu acrilic alb grund de vopsea. 

 

Suprafețe de lipire: 

Suprafețe rezistente cu capete curate. Canelate pe spate pentru o mai buna aderența la adeziv. 

 

Dimensiuni: 

Lungimea unei plinte: 2ml 

Lungimea unei cornise: 2ml 

Lunigimea unui brau: 2ml 

 

3. Utilizare 

Condiții de montaj și depozitare: 

Pentru cel mai bun rezultat, produsul va fi montat și depozitat în condiții apropiate de cele de 

utilizare finală (temperatură și umiditate similare). Montarea pe o suprafața umedă de sprijin 

(tencuială proaspătă) și în condiții de uscare forțată (aparat de incalzit electric/gaz, 

dezumidificator, temperatură excepțional de ridicată) trebuie exclusă. 

 

 



Suport: 

Sunt potrivite urmatoarele suprafete: suprafețe tencuite în interior, tencuială acoperită. 

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf, degresate și plate; stare brută dacă este 

necesar. 

 

Ustensile: 

HDPS-PU fierastrau si trusele NMC VARIO, VARIO PLUS sau AD mitre-box. 

 

Adezivi și îmbinări: 

Aplicați adezivul ADEFIX® (adeziv de lipire) pe suprafețele de lipire cu un pistol aplicator (cartuș) 

sau spatula. Apoi puneți elementul decorativ pe substrat și apăsați. Utilizați adezivul ADEFIX® 

pentru marginile și articulațiile mai mici ale profilelor WALLSTYL®. Ștergeți surplusul de adeziv cu 

o spatulă sau burete umed. Utilizați adezivul ADEFIX® PLUS (adeziv de imbinare) pentru 

marginile și articulațiile profilelor WALLSTYL® de înălțimea/proiecția de 10 cm și terminați cu 

ADEFIX® (consultați instrucțiunile de instalare). Susțineți dacă necesar. 

Lățimea îmbinărilor: între profilurile individuale aprox. 2-3 mm. 

Temperatura de aplicare: + 5 ° C până la + 35 ° C. 

Produsul de curățare (înainte de întărire): apă. 

 

Lucrări de suprafață: 

Profilele WALLSTYL® pot fi vopsite, fără probleme, cu vopsele fără solvent (de ex. Vopsele 

dispersate, lacuri acrilice, vopsele siliconate etc.) Dacă, totuși, doriți să aplicați o vopsea cu 

solvenți, este recomandabil să-l testați. 

 

4. Instructiuni speciale 

Reglementări privind substanțele periculoase: 

Produsele din duropolimer WALLSTYL® nu trebuie clasificate la "Foarte toxic" și nici "toxic", în 

conformitate cu reglementările privind substanțe periculoase. 

 

Note importante: 

Elementele sunt strict decorative; ele nu sunt proiectate să reziste la sarcini și ar trebui izolate 

prin îmbinări flexibile de elementele care pot transmite tulpini sau mișcări. 

 

Aceste produse sunt flexibile. Cu toate acestea, presiunea excesivă poate provoca ruptura 

produsului. Rețineți că o ruptura poate duce la proiecția de resturi. 

 

 


