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Dziękujemy za zainteresowanie naszymi profilami i mamy  nadzieję, 
Ŝe spełnią one Państwa oczekiwania 

 
Instrukcja monta Ŝu płyt boniowanych naroŜnych 

( komentarz do instrukcji fotograficznej )  
 

 
1. Opakowanie - w kaŜdym opakowaniu 

znajduje się instrukcja montaŜu i 

informacja o innych produktach „Fasada 

System” – proszę przed montaŜem 

zapoznać się z jej treścią 

 

2. Odmierzanie – naleŜy sprawdzić ile płyt 

boniowanych zmieści się na naroŜniku i 

rozplanować układ ( odległości pomiędzy 

płytami ) 

      

3. Poziomowanie – naleŜy wyznaczyć 

miejsce montaŜu pierwszej płyty 

boniowanej 

 

4. Nakładanie kleju – przy klejeniu klejem 

poliuretanowym naleŜy odpowiednio 

nanieść klej na płytę 
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5. RozłoŜenie kleju – równomiernie 

nałoŜony klej gwarancją prawidłowego 

montaŜu. Proszę zwrócić uwagę na 

nałoŜenie kleju na krawędź łączącą dwie 

płyty – naroŜnik 

 

6. Klejenie płyt – obie płyty naroŜne kleimy 

w tym samym momencie dociskając je 

równo krawędzią naroŜną i do ściany. 

Pierwsze płyty naleŜy przytrzymać nieco 

dłuŜej 

 

7. Kolejna płyta – gdy pierwsza płyta jest 

trwale przyklejona zaczynamy kleić 

kolejne. Odległości pomiędzy płytami 

ustawiamy zgodnie z planem montaŜu 

wykorzystując podkładki dystansowe 

 

8. Sprawdzanie – po przyklejeniu kilku płyt 

naleŜy sprawdzić czy płyty klejone są 

zgodnie z planem i ewentualnie 

skorygować odległości pomiędzy płytami 
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9. Uszczelnianie połączeń – naleŜy 

uszczelnić połączenia pomiędzy płytami i 

na krawędziach stycznych ze ścianą 

akrylem zewnętrznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gotowe do malowania – świeŜy akryl 

zmyć wodą i pomalować płyty farbami 

elewacyjnymi zgodnie z załączoną 

instrukcją 

 

 
 

 


