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ΕΓΓΥΗΣΗ

Tα εύκολα πλακάκια

ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΤΕ

Το πατενταρισμένο συστατικό Gel-O™ των Smart Tiles® δεν θα κιτρινίσει και δεν 
θα παρουσιάσει ποτέ ρωγμές. Χωρίς κονίαμα, ειδικά εργαλεία και ταλαιπωρία. 
Τοποθετήστε απευθείας επάνω σε ήδη υπάρχοντα πλακάκια ή σε λείες 
επιφάνειες*. Δεν χρειάζεται επιπλέον κόλλα. 

Κάντε το μόνοι σας και εξοικονομήστε χρήματα. Δεν τοποθετούνται σε πάγκο ή 
στο δάπεδο. Μην καλύπτετε τελείως τους τοίχους του μπάνιου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Καθαρίστε την επιφάνεια με υλικό κατά της συσσώρευσης λίπους. Σημειώστε 
μια γραμμή-οδηγό με ένα αλφάδι για να σας βοηθήσει να τοποθετήσετε ίσια τα 
πλακάκια. Αφαιρέστε το χαρτί στο οποίο είναι κολλημένα τα πλακάκια χωρίς να 
αγγίξετε την κόλλα. Κολλήστε το πλακάκι και βεβαιωθείτε πως επικαλύπτετε τις 
γραμμές αρμογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην τοποθετείτε τα πλακάκια σε φρέσκια μπογιά. Αφήστε την μπογιά να 
στεγνώσει τελείως για 3 εβδομάδες πριν τοποθετήσετε τα πλακάκια. Τοποθετείτε 
μόνο επάνω σε υπάρχοντα πλακάκια ή σε λείες επιφάνειες. 

Μην τοποθετείτε απευθείας επάνω σε αδρό στεγνό τοίχο ή σε γυψοσανίδα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΚΑΖΙ

Για την απόσταση από γκάζι που δεν διαθέτει όπισθεν πίνακα ελέγχου ή μεταλλική 
πλάκα, πρέπει να διατηρείτε μια ζώνη ασφαλείας 20 εκ. (χωρίς Smart Tiles®) στον 
πίσω τοίχο ώστε να αποφύγετε την άμεση έκθεση στις γυμνές φλόγες. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ένας προστατευτικός ατσάλινος πίνακας για να καλυφθεί με 
ασφάλεια αυτός ο χώρος.

*Ορισμένα μοντέλα κρύβουν τις ατέλειες καλύτερα από άλλα.
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Μοντέλο BRIK
Οδηγίες τοποθέτησης

Μόλις αγοράσατε τα νέα ‘έξυπνα’ πλακίδια Smart Tiles - BRIK και ανυπομονείτε να τα τοποθετήσετε. Πάρτε χρόνο για 
να διαβάσετε τις οδηγίες τοποθέτησης πριν ξεκινήσετε, καθώς αυτές θα σας διευκολύνουν αρκετά.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του τοίχου είναι λεία και καθαρή. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα προϊόν απολίπανσης 
όπως το TSP. Είναι σημαντικό η επιφάνεια να είναι λεία προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα 
συγκράτησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα των συχνών ερωτήσεων στην ιστοσελίδα 
μας.

Ξεκινήστε την τοποθέτηση από την αριστερή πλευρά του τοίχου και βεβαιωθείτε ότι το μείγμα πλήρωσης 
αρμού με την ένδειξη “OVERLAP“ (επικάλυψη) βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι, σημειώστε πάνω στον τοίχο με ένα μολύβι το ύψος της πρώτης γραμμής των 
πλακιδίων. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι η τοποθέτηση γίνεται σωστά στο ίδιο ύψος.

Για να ευθυγραμμίσετε τα πλακίδια Brik, στο μείγμα πλήρωσης αρμού εμφανίζονται μικρές μαύρες γραμμές, 
στο κέντρο κάθε πλακιδίου. Κατά την επίστρωση βεβαιωθείτε ότι οι μικρές μαύρες γραμμές βρίσκονται η μία 
πάνω στην άλλη και πιέστε με το δάχτυλό σας το πλακίδιο για να κολλήσει. Επίσης, η ειδικά διαμορφωμένη 
κόλλα των πλακιδίων Smart Tiles σάς επιτρέπει να επανατοποθετήσετε το πλακίδιο εφόσον δεν έχετε ασκήσει 
δύναμη κατά την τοποθέτηση. Αφαιρέστε τα πλακίδια με ευκολία από τον τοίχο και τοποθετήστε τα με ακρίβεια.

Για το ΤΖΑΚΙ
Τα πλακίδια BRIKS δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε επιφάνεια της οποίας η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 
49°C (120°F). Είναι σημαντικό, προπαντός, να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση επαφή με πηγή θερμότητας  
ή γυμνές φλόγες.
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