
Instrukcja montażu profili schodowych PRO S

Przygotowanie paneli

2. W przypadku konieczności łączenia paneli na stopniu wzdłuż długiej krawędzi koniecznie zadbaj o to aby łączenie wypadało jak najbliżej podstopnicy 
(minimalna szerokość węższego kawałka panela nie powinna być nie mniejsza niż 5 cm).  Przytnij zamki (zatrzaski na krawędzi paneli) stykające się 
z powierzchnią profili PRO S. Przytnij zamki (zatrzaski na krawędzi paneli) stykające się z powierzchnią profili PRO S.

1. Przytnij panele pod wymiar wg poniższego schematu (po docięciu paneli zalecamy ułożenie próbne, bez klejenia i ewentualne korekty wymiarów).

UWAGA! Postępuj zgodnie z instrukcją / wytycznymi do klejenia paneli winylowych. Postępuj zgodnie z instrukcją układania podłogi.
Zaleca się wykorzystywać do montażu w trakcie danej inwestycji panele z jednej serii produkcyjnej, w celu wyeliminowania 
rozbieżności koloru. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić serię produkcyjną, której numer („BATCH”) 
jest umieszczony na każdym opakowaniu.

I. Wytyczne klejenia do podłoża cementowego i anhydrytowego:
   • Podkład mineralny sprawdzić pod względem wytrzymałości (test twardości), równości i wilgotności resztkowej. Dopuszczalna wilgotność resztkowa  
      do bezpośredniego klejenia paneli do podkładu cementowego/ betonowego wynosi 2% CM. 
   • Podkłady należy wyszlifować papierem P12 lub frezować w celu uśniecie warstwy o niskiej wytrzymałości lub zatłuszczonej (np. od formy) dokładnie odkurzyć.
   • Nierówności powierzchni stopnia powyżej 1 mm na odcinku 20 cm oraz uskoki miejscowe powyżej 0,5 mm wypełnić masą szybkowiążącą. 
      W podobny sposób uzupełnić ewentualne ubytki krawędzi schodów.
   • W celu zwiększenia przyczepności masy samopoziomującej i związania pyłu, powierzchnię pokryć preparatem gruntującym.
   • W przypadku podłoży nierównych i porowatych obowiązkowo wylać masę samopoziomująca o grubości minimum 3 mm.
   • Postępować zgodnie z zaleceniami producenta klejów.
   • Krawędzie schodów powinny być równe i odpowiednio wypoziomowane, bez ubytków czy uskoków. Styk profilu z panelami podstopnicy i stopnicy 
      nie powinien przekraczać uskoku o wartości +/- 0,5 mm.

II. Wytyczne klejenia do schodów wykonanych z materiałów drewnopochodnych
   • Stopnie wykonane z płyt wiórowych/OSB przeszlifować i odkurzyć. Powierzchnia schodów powinna być równa, 
      wytrzymała oraz sprawdzona pod względem wilgotności resztkowej.
   • Szczeliny pomiędzy płytami wypełnić masą szybkowiążącą.
   • Postępować zgodnie z zaleceniami producenta klejów.
   • Minimalna temperatura  podkładu mineralnego wg wytycznych producentów klejów, nie mniej niż 15OC.
   • Krawędzie schodów powinny być równe i odpowiednio wypoziomowane, bez ubytków czy uskoków. 
      Styk profilu z panelami podstopnicy i stopnicy nie powinien przekraczać uskoku o wartości +/- 0,5 mm.

III. Wytyczne klejenia do schodów z płytek ceramicznych, kamienia.
• Schody z okładziny ceramicznej/kamiennej/lastrico sprawdzić pod względem zespolenia z betonem, 
   (odgłos stukania nie może być głuchy) a powierzchnia krucha i spękana.
• Odspojone elementy posadzki - usunąć, ubytki wypełnić odpowiednią masą.
• Powierzchnię dokładnie odtłuścić, następnie zmyć czystą wodą i odczekać do pełnego wyschnięcia.
• Powierzchnie stopni szkliwione należy maszynowo wyfrezować (segmentami frezującymi) do całkowitego usunięcia szkliwa. Następnie dokładnie odkurzyć.
• Powierzchnie nieszkliwione schodów należy wyszlifować maszynowo lub wyfrezować w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni. Następnie dokładnie odkurzyć.
• Nierówności powierzchni stopnia powyżej 1 mm na odcinku 20 cm oraz uskoki miejscowe powyżej 0,5 mm wypełnić masą szybkowiążącą. 
    W podobny sposób uzupełnić ewentualne ubytki krawędzi schodów.
• Klej dyspersyjny lub poliuretanowy aplikować jednostronnie. Po wstępnym odparowaniu kleju można rozpocząć montaż paneli unikając 
    tworzenia się  pęcherzy na powierzchni.
• Klejenie z wykorzystaniem kleju kontaktowego. Aplikujemy klej zarówno na powierzchnię schodów jak i na spód paneli zgodnie z zaleceniami 
    producenta kleju za pomocą pędzla lub wałka welurowego.
• Do montażu samych profili PRO S zastosować klej montażowy w kartuszu.
• Minimalna temperatura podkładu mineralnego na poziomie +15°C;

Pełne obciążenie schodów po upływie 72 godzin od montażu. Ruch pieszy po około 24 godzinach. 
Do upływu 24 godzin od momentu montażu nie należy czyścić powierzchni podłogi na mokro.

Podłoże musi być równe, gładkie, mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed klejeniem do gładkich  
i antyadhezyjnych podłoży należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoże nierówne i niegładkie należy zawsze wyrównać masą samopoziomującą. 
Podłoża należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Podłoża chłonne należy zawsze zagruntować odpowiednim gruntem
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Montaż - OPCJA I

Do odpowiednio przygotowanej powierzchni stopnia przymocować profil PRO S2 [patrz 1]. Na krawędzi schodu za pomocą kleju 
(nakładać pędzlem lub małym wałkiem welurowym) mocujemy profil a następnie przytwierdzamy go do stopnicy przy pomocy kołków. 
Profil możemy zamocować również korzystając z klejów montażowych. Na czyste podłoże stopnicy nanosimy klej [patrz 2] (jednostronnie przy klejach 
dyspresyjnych/poliuretanowych lub dwustronnie w przypadku klejów kontaktowych). Następnie na niższym schodzie montujemy kolejny 
profil PRO S2 [patrz 3] zgodnie z powyższymi wytycznymi. Następnie nanosimy klej na podstopnicę lub panel [patrz 4] (w zależności od rodzaju kleju),
łączymy panel z profilem PRO S1 i dokładamy panel do podstopnicy [patrz 4]. Następnie kleimy na przemian stopnice i podstopnicę [patrz 5 i 6]

Sposób klejenia schodów zaleca się wykonać w kolejność z góry w dół według dwóch metod (opcji). W pierwszym kroku zawsze przyklejamy panele na stopniu 
a następnie na podstopnicy. W przypadku pierwszego sposobu (Opcja I), w pierwszej kolejności kleimy wszystkie stopnie a następnie po odczekaniu 24/48 godzin, 
kleimy podstopnice. Ważne aby przestrzegać zaleceń i wytycznych producentów klejów.

Montaż - OPCJA II

Do odpowiednio przygotowanej powierzchni stopnia przymocować profil PRO S2 [patrz 1]. Na krawędzi schodu za pomocą kleju (nakładać pędzlem 
lub małym wałkiem welurowym) mocujemy profil a następnie przytwierdzamy go do podstopnicy przy pomocy kołków. Profil możemy zamocować 
również korzystając z klejów montażowych. Na czyste podłoże stopnicy nanosimy klej [patrz 2] (jednostronnie przy klejach dyspresyjnych/poliuretanowych
lub dwustronnie w przypadku klejów kontaktowych). Następnie na niższych schodach montujemy kolejne profile PRO S2 [patrz 3 i 5] zgodnie 
z powyższymi wytycznymi. Następnie nanosimy klej na podstopnicę lub panel [patrz 4] (w zależności od rodzaju kleju), łączymy panel z profilem 
PRO S1 i dokładamy panel do podstopnicy [patrz 4]. Następnie  kolejne podstopnice [patrz 5 i 6]

Powyższe dane oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z powodów różnych i niezależnych od nas czynników, 
np. nietypowe podkłady, warunki zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętności wykonawcy, 
zalecamy przeprowadzenie własnych prób aby stwierdzić czy produkt nadaje się do danego zastosowania.
Decora S.A nie ponosi odpowiedzialnosci z tego powodu i nie udziela gwarancji.
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Kierunek wyklejania

Uwaga: do wykończenia otwartych widocznych bocznych krawędzi stopni polecamy wykorzystanie gotowych wysoko elastycznych 
mas akrylowych / polimerowych z możliwością malowania.
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