
Подходящи основи Всички обичайни строителни основи.

Състояние на основата

Подготовка на основата

Равна, трайна, чиста, без пукнатини, суха. Добре почистена. Бетонът трябва да е  положен най-малко преди 3
месеца, а циментовите/варовите  мазилки, циментовите замазки трябва да са нанесени най-малко преди 2 седмици.
Основно с  БЕСТЕБАЗИС  се  грундират гипсови мазилки, плоскости от гипс, Гипсфазер, циментофазер,
дървесно-талашитени плоскости, както и анхидритна замазка. Нанася се два пъти в пространството около душа, след
това да се нанесе  ДУШИЗОЛАЦИЯ.   Дървесно-талашитените плоскости  в  сухия обсег се намазват един път  с
ДУШИЗОЛАЦИЯ.  За по-здравото прилепване на слоевете боя основата се прави грапава (бучардисва се). При
помещения с интегрирано отопление  замазките могат да се нагряват след като са изсъхнали напълно. Отоплението
трябва да бъде изключено преди да се пристъпи към поставянето на плочките.

Размер на Плочките
и Плоскостите/
Дължина на
кантовете

Размер на
зъбците на
назъбената
мистрия

Разход Рентабилност
на 25 kg
ЗИХЕЛХАЙТС
ФЛЕКСИБЕЛ

до 5 cm 3 x 3 x 3 mm 1,3 kg/m2 ок. 19 m2

5-15 cm 4 x 4 x 4 mm 1,7 kg/m2 ок. 15 m2

10-20 cm с Обратен гръб 6 x 6 x 6 mm 2,4 kg/m2 ок. 10 m2

над 20 cm 8 x 8 x 8 mm 3,5 kg/m2 ок. 7 m2

Лепене на плочки върху
трудни основи

За всички дейности с плочки най-важното е да се избере и да се
използва най-подходящото лепило, което да се нанася практически на
всякакъв вид основи и здраво да залепва тежки плочки и такива с
големи размери, както и нови върху стари плочки. Всички тези
дейности перфектно се извършват с лепилото ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР
ФЛЕКСИБЕЛ (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL).
дейности перфектно се извършват с лепилото ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР
ФЛЕКСИБЕЛ (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL).

Лепене на плочки в баня. Продължение на страница
17. Изсипват се 25 кг ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР
ФЛЕКСИБЕЛ в около 6,5 л чиста вода.

Специални предимства на продукта

ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ е висококачествено лепило, предназначено за лепене на всички видове и размери керамични
плочки. То е еластично, водоустойчиво, издържащо на ниски температури. По характеристиките си  като C2TE-лепило превишава
изискванията на нормата за най-висок клас по стандарт EN 12004 и EN 12002 за S1-лепило. 6 сертификата от проведени изпитания
от независими тестови института потвърждават високите резултати.

Приложения

За залепване:
1. на всички видове и размери плочки върху тежки за работа основи, например  при полагане върху дървесно- талашитени плочи,  върху нагрявани зони,
върху бетонни части, върху здрави слоеве боя. ( При облицовки с мрамор  се използва лепило МАРМОР + ГРАНИТ.)
2. при полагане на нови върху стари плочки. В закрити помещения.
3. при електрически отоплителни инсталации за допълнително покриване с плочки.
4. при полагане на плочки в душ кабини и бани с изолация на душа.
5. при полагане на плочки на балкони и тераси с УНИВЕРСАЛ - ИЗОЛАЦИЯ.

На стени и подове. В закрити и открити помещения и зони.

Облицовки с Плочки и Основи

Марково лепило от най-високо
качество за трудни основи
Markenklebstoff in
Spitzenqualität für schwierige
Untergründe.
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Указания за използване

ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ се
разбърква в 6 л. чиста вода. След 5 мин. се
разбърква още веднъж и с гладката страна на
назъбената мистрия се нанася върху
подготвената основа и се прочесва. Плочките се
поставят в рамките на 30 мин. Времето за
работа е 5 до 6 ч. Фугирането след това е след
24 ч. (стена), респ. 48 ч. (под).
ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ е подходящ
за полагане на инсталации за отопление с
последващо покриване с плочки.

Разбърква се с бъркалка. След 5 мин. се
разбърква още веднъж.

ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ се загребва
с назъбена мистрия

и нанасянето на материала се започва от
долната стана от ъгъла на лявата стена.

След бързото напредване при полагането на лепилото,
тук отново се вижда правилната му  гъстота.

Лепилото се нанася отдолу нагоре.

За избраните плочки  25 x 33 см е необходима
назъбена мистрия със зъбци  8 x 8 x 8 мм

Това е възможно заради дългото време за използване
на лепилото от 25 минути.

Лепилото се нанася със свободни движения на китката.
.

Започва се с лепенето на плочките в десния долен ъгъл.
Слага се  плочката

и се притиска. Оставя се отстояние от няколко милиметра от
пода и от другата стена. По-късно  се изолира с
еластично лепило.

Залепва се втората плочка.
t.
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Продължава се с лепене на първата редица от
плочки. Слага се   плочката

и  се притиска. При този размер на плочките се оставя
ширина на фугите от 3 мм.

Над  петата редица от плочки се залепва фриз.
Поради това тази хоризонтална редица плочки се
изработва до край.

Залепва се четвъртата редица от плочки. При тази здравина
на лепилото всяка плочка застава без да се размества..

Залепват се първо само цели плочки. Веднага след
това следват отрязъците до вратата.

Хоризонталите се проверяват  с нивелир.

Залепват се сините фризове в цвета на подовите
плочки.

Продължава се с целите плочки над фриза. Стига се почти до  горния край на стената.

Взема се на мярка до вратата за отрязването на
плочките. Тя е точно 16 см.

В инструмента се въвежда мярката за рязане на плочки,
зарязва се плочката и се чупи.

Отрязъкът пасва. Плочката застава на мястото си..
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Лепилото ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ се
нанася и върху дясната стена и се прочесва с
назъбената мистрия
.

С широк размах нанасяме лепилото, като дъга.
Лепилото се нанася с широк размах дъгообразно.

Професионалистът може да промени по избор
посоката при нанасяне.
.

ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ се полага лесно,
тъй като е фин и мек  разтвор.

Последните свободни пространства се покриват
бързо с лепило.

Прави се прочесване с цялата ширина на мистрията
.

и по този начин  дебелината на лепилния слой става
равномерна.

ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ има
продължително време на съхнене. Затова то може да
бъде положено  на цяла стена наведнъж..

Прочесва се още веднъж

и се лепят първо две цели редици от горе надолуЗапочва се с лепенето на плочките горе при фриза до пода.
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Полагат се плочките и се притискат. Проверява се хоризонталното ниво  с нивелир

Отвора на тази плочка за извода на термостата се изрязва
с пробивни клещи за плочки.

И  при тази плочка  се изработва отвор.. Отворът е точен. Плочката прилепва точно.

като се притискат.Площта се попълва с плочки. Полага се плочка след плочка,

Отново се коригира положението на плочката.
der Fliese.

Полага се следващата плочка и се ориентира в правилната позиция.
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Отбелязва се мястото на изреза за изхода на топлата
вода. Първо от ляво

Отворът се изрязва с пробивни клещи за плочки.и след това от дясно.
.

Отворът пасва точно. Плочката прилепва на желаното място Същото се прави и с долната плочка.

На същата стена се залепва фриза..Плочката се напасва над извода за студена вода. И тази плочка пасва точно.

Положението на фриза се коригира, като се
внимава да не се измени ширината на фугите.

Всички стенни плочки са залепени. Продължава се с
отоплителната инсталация и залепването на подовите
плочки. Моля обърнете страницата.

Над фриза се продължава с цели плочки.
.
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Със замазката ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР ФЛЕКСИБЕЛ  се
изгражда електическата инсталация за подово
отопление.

.

Лепилото се шпаклова за изравняване на дебелината
на покритието на отоплителната мрежа. Внимава се за
стиропорения кант за отделяне на шпакловката на
пода от стената.

Лепилото се прочесва с назъбена мистрия (6 x 6 x 6 мм)
в мястото за полагане на мрежата за отоплителната
инсталация, която е разположена пред ваната. Виж
страница 56.

Полага се лепило и за втората отоплителна
лента.

Отоплителната мрежа се вгражда с гладка мистрия в прясно приготвеното легло от лепило..

Втората лента се полага успоредно на първата. За
тази цел се срязва текстилната подложка с ножица
без да уврежда топло проводника.

На мястото на среза внимателно се прегъва топло
проводника и се притиска втората лента в леглото от
лепило.

Шпаклова се с прясно лепило върху отоплителната
мрежа.

Дебелината на слоя е 3 мм и по този начин изцяло
покрива отоплителната инсталация.

Шпакловката се изравнява още веднъж. При включване
на отоплителната инсталация към електрическата
мрежа трябва да се следват инструкциите на
производителя.
.

Получава се равна подова повърхнина без
разлики в нивото между отоплителната
инсталация и замазката. След два дена могат
да се лепят подовите плочки.
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Върху нанесения с мистрия слой
ЗИХЕРХАЙТСКЛЕБЕР се залепват подовите плочки,
като лепилния слой се прочесва предварително.
(зъбци 8 x 8 x 8 мм).

След като плочките в ъгъла са залепени,  се продължава
с цяла плочка.

Уплътняването се извършва с гумен чук.

Поради избраната диагонална посока на фугите се
залепва диагонално отрязана плочка.

Залепва се и следващата редица плочки при спазване
на ширина на фугите от 3 мм.
.

Нивелирът тук служи за показател на посоката..

Прочесва се лепилото и за следващия участък. Във всяка нова редица се залепва първо по една цяла
плочка

и след това „Триъгълната плочка" в края на равнината.

С гумен чук плочката се нивелира равномерно. След 2 Дни се фугира с УНИВЕРСАЛ - ФУГА.
Отоплението  да се включи след 7 Дни.Вече се вижда края

.
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