Instrucţiuni generale de montaj in 5 paşi
1. Pe întreaga suprafaţă ce urmează a fi placată se fixeaza vertical, la intervale de 500 de
mm profilul galvanizat omega (2-HY20043 Pr.structura galv.
). Fixarea se face
folosind şuruburi şi dibluri (a se vedea imag. din dreapta jos)
ATENTIE: - în cazul încadramentelor de ferestre, uşi sau alte deschideri se va lăsa
obligatoriu un spaţiu de 30 mm între profilul omega şi colţul respectiv!
La eventuale denivelări se va compensa diferenţa folosind pene adecvate pt. realizarea
planeităţii zidului).
2. La partea inferioara a zidulul de placat se fixează – tot cu şuruburi şi dibluri – profilul
de start (1-YM10509 Profil baza int.
) pe toată lăţimea clădirii.
3. În cazul în care nu se vor placa şi colţurile clădirii ci se acopera doar zidul lateral – la
marginea laterală - de la care se porneşte se va aplica profilul “U” (3-YM2968 Profil
), în care se vor fixa primele paneluri. În cazul placării integrale (incl.
baza
colţuri) panelurile se vor monta pornind direct de la colţ, mascarea îmbinării
acestora realizându-se cu ajutorul colţarelor exterioare ca de ex. BB4-04BH20050E
Coltar 90ext.
în cazul panelurilor BB4-001.
4. La îmbinările dintre paneluri (în plan) se vor folosi de ex. BB4-004BH20051
Plăcuta
îmbin.
, fixarea făcându-se prin presare pe suportul aferent 1YM2972 Pr.îmbinare
). Pe tot restul suprafeţei, panelurile se vor îmbina prin
sistemul
„lambă-uluc” (cunoscut şi sub numele ”Nut-und-Feder) fixarea realizându-se la partea
superioară, fie cu pop-nituri fie cu şuruburi autoforante ( mai scurte decat inaltimea
profilului omega) perforarea se face în partea subţire a materialulul, NU în partea
suprapusă, astfel ca îmbinarea sa ramană mascată după efectuarea montajului.
5. Închiderea (atât cea laterala cât şi cea laterală – dacă e cazul) se va realiza fixând în
prealabil profilul
1-YM2970 Profil sup.cu şuruburi sau pop-nituri pe profilele
omega şi aplicând apoi prin presare („click”) profilul 3-YM2969 Masca pr.sup.

30 mm

Pentru realizarea unui montaj corect este obligatorie consultarea tehnologiei de montaj BOND
STYLE ® - „DETALII DE MONTAJ BS 380” pe care vi-o punem la dispoziţie.

