
Listwy wykończeniowe
B1- B6 
Instrukcja montażu i użytkowania
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Listwy wykończeniowe z PVC są produktem „gotowym 
do użytku”. Można kłaść je we wszystkich rodzajach
pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się 
w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie).
Te rodzaje listew są przeznaczone do konkretnego
zastosowania przy montażu ścian Motivo, np. łączenia 
z sufitem. 
Dobierz listwę w kolorze najbardziej zbliżonym 
do koloru paneli. Długość listew: 2700 mm

1. Zasady ogólne:

1.1. Profile z PVC powinny być przechowywane wewnątrz
pomieszczeń, na suchym, płaskim i stabilnym podłożu,
gwarantującym brak bezpośredniego kontaktu z ziemią. 

1.2. Profile należy transportować w pozycji poziomej.
1.3. W przypadku wystąpienia widocznych wad produktu lub

zauważenia nieprawidłowości należy je niezwłocznie 
zgłosić sprzedawcy jeszcze przed rozpoczęciem montażu.

1.4. Montaż powinien odbywać się w temperaturze otoczenia. 
Przed instalacją profile powinny mieć możliwość
dostosowania się do warunków atmosferycznych 
w miejscu montażu przez ok. 24 h.

1.5. Zmiana rozmiarów jest naturalną i niezbywalną cechą
każdego produktu wykonanego z niemal dowolnego
materiału, w tym również z PVC.

1.6. Do obróbki profili z PVC należy używać konwencjonalnych
narzędzi stolarskich do cięcia. Należy używać pił o drobnych
zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być
używane z takimi samymi lub większymi szybkościami, 
jak przy obróbce drewna.

1.7. Należy stosować się do wszystkich zasad wskazanych 
w instrukcji montażu i użytkowania.

2. Montaż na stelażu

2.1. Przygotowanie narzędzi i listew.
2.2. Wykonanie stelaża.
2.3. Stelaż powinien być wykonany z łat drewnianych, 

mocowanych bezpośrednio do ściany.
2.4. Wszystkie łaty powinny być wyrównane przy użyciu

poziomicy tak, aby tworzyły równą płaszczyznę.
W razie potrzeby należy stosować podkładki lub kliny 
w celu wyrównania poziomu łat. 

2.5. Łaty powinny być wykonane prostopadle do kierunku
układania paneli - jeżeli panele będą układane pionowo, 
łaty muszą być ułożone poziomo. 

2.6. Odległość między łatami - 40 cm.

2.7. Wymagania dotyczące łat: wykonane z drewna dobrej 
jakości, bez sęków, zamocowane do ściany w sposób 
pewny i solidny, przy pomocy wkrętów lub innych 
elementów mocujących, odpowiednich do typu podłoża.
Łaty powinny przeleżeć przynajmniej 24 h w pomieszczeniu
w którym mają być montowane (w celu wyrównania
temperatury i wilgotności).

2.8.  Należy odmierzyć wewnętrzną listwę B5 i dociąć ją 
do odpowiedniej długości. 

2.9. W analogiczny sposób powinny zostać zamontowane
pozostałe listwy.

3. Montaż na klej

3.1. Jeżeli ściany są równe, należy wybrać szybki montaż
w bezpośrednio do ściany – za pomocą kleju.

3.2. Należy użyć kleju montażowego np. Vilo do zastosowań
wewnętrznych (dostępny w markecie budowlanym).

3.3. Należy odmierzyć wewnętrzną listwę B5, dociąć ją do
odpowiedniej długości, nałożyć klej montażowy 
i przymocować listwę do ściany.

3.4. W analogiczny sposób powinny zostać zamontowane
pozostałe listwy.

3.5. Klej powinien być nakładany na panele w formie zygzaka 
na tył profilu, a następnie przytwierdzany do ściany piórem 
po lewej stronie.

3.6. Należy przytrzymać panel przez kilkanaście sekund, 
po czym można już montować kolejny panel.

3.7. Listwy B6 powinny być przyklejone po zamontowaniu paneli.

UWAGA:
Przy montażu paneli 105 należy odciąć pióro i wpust, 
a przypadku 250Q tylko pióro. 

4.  Czyszczenie 

4.1. Na panelach nie wolno pozostawiać do zaschnięcia 
zabrudzeń płynnych.

4.2. Od czasu do czasu należy wyczyścić powierzchnię 
przy użyciu wody, delikatnego detergentu i szmatki

4.3. Intensywne szorowanie i użycie silnych środków czyszczących
może zniszczyć powierzchnię listwy lub ją odbarwić.

4.4. Nie należy czyścić paneli ostrymi i szorstkimi ścierkami,
gąbkami oraz szczotkami.

4.5. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników 
i kwasów ani też płynów na bazie tych składników.

4.6. Nie pozostawiać środków czyszczących na powierzchni
i dokładnie spłukać wodą po czyszczeniu. Pozostawienie
środków czyszczących na powierzchni paneli może
powodować odbarwienia.

5. Informacje dotyczące użytkowania

5.1. Profile mogą ulec odbarwieniu na skutek złej eksploatacji, 
np. mycia, czyszczenia nieodpowiednimi środkami.
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