Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε πολυτελή βινυλικά
δάπεδα γρήγορα, με ασφάλεια & εγγυημένα σταθερές
διαστάσεις;
Σύστημα Renoplan No. 12
Η λύση:

Με Sigan Elements Plus.

“ Το Sigan Elements Plus είναι παγκόσμια καινοτομία,
ένα απόλυτα μοναδικό προϊόν χωρίς ανταγωνισμό για την
τοποθέτηση πολυτελών βινυλικών δαπέδων.”
Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No.12

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε πολυτελή βινυλικά δάπεδα
γρήγορα, με ασφάλεια & εγγυημένα σταθερές διαστάσεις;
Με Sigan Elements Plus.
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Η διαρκώς αυξανόμενη ποικιλία πολυτελών δαπέδων από PVC
ωθεί σε νέες απαιτήσεις για κορυφαίες κόλλες και υλικά
εγκατάστασης, δεδομένου ότι αυτά διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην τοποθέτηση των συγκεκριμένων δαπέδων. Η ιδιομορφία τους είναι η μεταβολή των διαστάσεων των δαπέδων και
η μετανάστευση του πλαστικοποιητή που περιέχουν.Το ειδικό
σύστημα συγκόλλησης που είναι ενισχυμένο με μέταλλο

Sigan®Plus εξουδετερώνει τις παραπάνω επιπτώσεις. Επιπρόσθετα στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας switchTec® συμπεριλαμβάνονται: η εξοικονόμηση χρόνου, ο καθαρός τρόπος τοποθέτησης, και η εύκολη αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα, ακόμη και χρόνια
αργότερα.
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Το λείο υπόστρωμα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN
18365, πρέπει να είναι σταθερό, μονίμως στεγνό,
χωρίς ρωγμές, καθαρό και ελεύθερο από υλικά που
μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση.
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Μετρήστε τους χώρους και διαιρέστε τους με το μέγεθος των πλακιδίων. Σημαδέψτε τα σημεία εκκίνησης με
ένα κατάλληλο μολύβι (μαλακό μολύβι ή μαρκαδόρο
για DVD) πάνω στο προστατευτικό χαρτί.
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Ανακινήστε καλά το δοχείο του Planus και αδειάστε
το περιεχόμενό του σε έναν καθαρό κουβά χωρίς να
το αραιώσετε. Εφαρμόστε το ειδικό αστάρι που είναι
έτοιμο για χρήση με ένα αφρώδες ρολό UZIN,
ομοιόμορφα σε ένα λεπτό στρώμα. Αφήστε το να
στεγνώσει καλά για 2 ώρες.
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Τοποθετήστε έναν οδηγό για να ευθυγραμμίσετε.
Αφαιρέστε το προστατευτικό κηρόχαρτο από το
Sigan Elements Plus οριζόντια και ευθεία πάνω στον
οδηγό. Ο οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει για να
τοποθετήσετε την πρώτη σειρά από τα πλακίδια ή τις
λωρίδες.
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Διεξάγετε δοκιμαστική εφαρμογή. Πιέστε το Sigan
Elements Plus πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος
και ελέγξτε αν παραμένει το Sigan Elements Plus καλά
συγκολλημένο στην επιφάνεια του υποστρώματος.
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Τοποθετήστε τα πλακίδια κατά μήκος και της ράγας χωρίς
να τραβήξετε, αλλά πιέζοντας προς τα κάτω με το χέρι.
Αφαιρέστε συνεχόμενα το προστατευτικό χαρτί οριζόντια
και ευθεία. Τοποθετήστε το επικάλυμμα όπως προαναφέρθηκε.
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Τοποθετήστε τα φύλλα Sigan Elements Plus με την κάτω
όψη προς την κατεύθυνση του δαπέδου και κόψτε να
χρειάζεται και επανωτίστε τα φύλλα μεταξύ τους. Εναλλακτικά εφαρμόστε τη μέθοδο των 2-ατόμων.
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Μετά από την τοποθέτηση, πιέστε όλη την περιοχή και με
ανάποδη φορά και σταυρωτά. Το επικάλυμμα του
δαπέδου μπορεί να πατηθεί άμεσα μετά τη συγκόλληση.
Το Sigan Elements Plus μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς
υπολείμματα ακόμα και πολλά χρόνια μετά.
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