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Beépítési útmutató
Lolor

Végleges használni i szint felett legyen. lz az 5-6 nini túlemelés a borkolat bevíbrálásakor,n zúzalékágy
tömörödésével redu kálúdik a nulla
szintre, illetve ekkor egyenlít ődnek
ki a burkolókövek közötti esetleges
magassági különbségek is.
Nagyobb lej tés ű b urkola fok esetében
a térkövek lektetését lehet ő ség szerint a burkola ti mélyponton kezdjük
el. A térköveket nem szabael szorosan
egymáshoz illeszteni. Kérem, ügyeljen a fal és szegélycsatlakozások
szakszer ű kivitelezésére!
A sok térk ő b ő l összeépitett, egységesen kevert. Szép és természetes
szililKéppel bíró burkolat létrhozása érdekében kérem tartsa be a
következ ő alnpszalályt:
Mindig több raklapból építsen követ a
b u rko latba

[z már egészen kis mennyiség, tehát
öbb mint egy raklap termék esetében is érvényes. Végezetül a bnrkolokövek közti lugába kvnrchomokot
kell besöpöi-ni. A burkolat tömörítéséhez szükséges lapvibrátort csakis
n borkolaton nyomot nem hagyó
gumibetértel szabad használni,
nehogy a kész burkolaton karcolási
nyomok mara cijanak. A tömörítés
utan az egész felületet ismételten és
alaposan besöpörjük kvarchomokkal
és ezt követ ő en a burkolat azonnal
használatba vehet (3.

Lépcs ő k
A méretregyártott lépcs ő elemeket rementhaba rcsba burko I jok. Az elemek
tökéletes telvekvését gumikalapácsos
helyreütéssel biztosítjuk. itt Is ügyelni kell a burkolat 2%-os lej tésének
a biztosítására. Valamennyi fogát
tartósan elasztikus, fagyálló lugázóanyaggal kell lezárni. A SOl'l'LINE'
Illetve HARDLI NL látszóéllel gyártott lapokat teljes felületen cementhaljarcs vagy ragasztóhaba rcs ágyba
kell beépíteni. Az illesztési hézagokat
fugázóhabarccsal töltsük ki!
l)A VINCV szárazlalazó elemek
A DA VINCI szárazfaló elemeket
egy tömörített tört kavicsbúl készült
alapra szárazon, habarcs lelhasználása nélkül helyezzük egymás
fölé. Építés közben ügyeljünk a
minimális 10% fald ő lés betartására.
A különböz ő méret ű falazókövek
a talniagasság függ ően a beépítési
útmatóban leírtak szerint kerüljenek
beépítésre! A Falazással egyidej ű leg,
kézi döngöl ő vel történ ő tömörítéssel
keszul a hátfal visszatöltése Is. A falkoronánál a csatlakozó természetes
terep rézs űszöge nem lehet 30o-nál
nagyobb. A faluzat fedköveit fiexibilis csemperagasztó ágyba,
cm
kiállással ragasztjuk be.
Valamennyi beépítési utmutató
I etöl t kel ő hivatalos hon nlapu nkröl
wvxv.leer.eu
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