
Podczas impregnacji 
i uszczelniania należy 
wcześniej sprawdzić efekt 
pogłębienia koloru produktu 
na próbce!
Szczegółowe informacje 
na temat montażu 
i szczególnych cech 
poszczególnych produktów 
dodatkowych można znaleźć 
w odpowiednich arkuszach 
danych.

INSTRUKCJA OBRÓBKI: ULTRATHIN eco+

PRZYGOTOWANIE

Prawdziwy kamień

Klej

Bawełna
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Przed rozpoczęciem pracy sprawdź otrzymany fornir kamienny UltraThin eco+ 
pod kątem ewentualnych pęknięć, wad lub uszkodzeń.
Wszystkie arkusze kamienne muszą leżeć płasko przed obróbką. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź otrzymany fornir kamienny UltraThin eco+ 
pod kątem ewentualnych pęknięć, wad lub uszkodzeń.
Wszystkie arkusze kamienne muszą leżeć płasko przed obróbką. 

Ważny: UltraThin eco+ nie nadaje się do użytku na zewnątrz ani w mokrych 
              pomieszczeniach!

Arkusze UltraThin eco+

MATERIAŁ

OCHRONAMATERIAŁ

Proces impregnacji może odbywać się zarówno przed, jak i po obróbce.
W tym celu nałóż impregnat wałkiem z pianki cienko i równomiernie na krzyż na 
arkuszu UltraThin eco+.
 

Podczas nakładania produktu ochronnego należy uważać, aby nie wywierać 
nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować powstanie bąbelków, 
które nie rozpuszczają się i nie wysychają, tworząc białe plamy.

Po 30 minutach od nałożenia impregnatu zetrzyj nadmiar suchą, niestrzępiącą 
się szmatką.

Wskazówka:
→ Wielokrotne nakładanie produktu ochronnego zwiększa 
      współczynnik ochrony

Slate-Lite 
Impregnation
lub
Slate-Lite 
Special Protection 

piankowy wałek

niestrzępiąca się 
ściereczka

!

DODATKOWE INFORMACJE: INTENSYFIKACJA KOLORU

Impregnator i uszczelniacz zmieniają kolor i odczucie kamienia. Poniższe zdjęcia 
przedstawiają przykład przyciemnienia.

Przed montażem należy zawsze przeprowadzić test na resztkach wybranego 
dekoru Slate-Lite, aby przekonać się o wyniku uszczelnienia

Impregnat czy 
uszczelniacz

MATERIAŁ

bez ochrony
ohne Schutz

Special Impregnator
Spezialimprägnierung

Special Protection
Perlschutz

2K-Protection Wall
2K-Beschichtung 

Wand

2K-Protection Floor
2K-Beschichtung 

Boden
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TERRA ROSSO NERO
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CIĘCIE I WIERCENIE

Nasze cienkie dekory łupkowe UltraThin eco+ można ciąć nożyczkami lub nożem 
do tapet.

NAROŻNIKI

UltraThin eco+ można wyginać w rogach po podgrzaniu (od 40 ° C). 
UltraThin eco+ można również kształtować trójwymiarowo.

BEZFUGOWO

Z reguły w przypadku UltraThin eco+ zalecany jest montaż bezfugowy.

MATERIAŁ

Nożyczki
lub
Nóż do tapet

MATERIAŁ

Źródło ciepła

MATERIAŁ

POZOSTAŁOŚCI KLEJU

Jeśli na arkuszach UltraThin eco+ pozostaną resztki kleju, można je ostrożnie 
usunąć specjalnym środkiem czyszczącym Slate-Lite.

W ten sposób można usunąć prawie wszystkie rodzaje klejów.

Slate-Lite 
Special Cleaner

MATERIAŁ
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KLEJMATERIAŁ

UltraThin eco+ można montować za pomocą białego kleju, klejów do tapet z 
włókna szklanego, klejów w sprayu lub klejów kontaktowych.
Zalecamy użycie kleju kontaktowego 

W zależności od rodzaju kleju nałóż klej na arkusz, ścianę lub obie powierzchnie. 
W przypadku klejów kontaktowych arkusz należy natychmiast doprowadzić do 
ostatecznej pozycji, ponieważ późniejsze zmiany nie są już możliwe. Korekty 
można wykonać przy użyciu innych zalecanych klejów.

Całkowite utwardzenie kleju następuje po 48 godzinach.

Wskazówki:
→ Aby osiągnąć jak najlepszy rezultat, pracuj z poziomicą
     i układaj materiał od dołu do góry.
→ Zalecamy noszenie gumowych rękawiczek.
→ Resztki kleju na arkuszu można usunąć specjalnym środkiem 
     czyszczącym Slate-Lite.

UltraThin eco+ 
Contact Adhesive
lub
Klej do drewna
lub
Klej w sprayu

Opcjonalnie:
gumowe rękawiczki
poziomica Alternatywnie m

ożna zastosować klej 
w sprayu ASK DS770. 
Jednak po przymo-
cowaniu arkusza po-
prawki nie są możliwe.

!


