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GARANȚIE

Placarea simplificată

DESFACEȚI ȘI LIPIȚI

Componentul brevetat Gel-O™ al  Smart Tiles®  nu va îngălbeni sau nu va plesni 
odată cu trecerea timpului. Nu aveți nevoie de tencuială, echipament special și 
nu faceți mizerie. Aplicați direct pe autocolante deja existente sau pe suprafațe 
drepte*. Nu necesită niciun adeziv suplimentar. 

Faceți singur și economisiți. Nu aplicați pe blat sau pe podea. Nu acoperiți 
complet pereții de la dușuri.

INSTALARE

Curățați suprafața cu un agent de degresare. Desenați o linie ajutătoare cu o 
nivelă pentru poziționarea plăcilor. Desfaceți plăcile de pe hârtia de protecţie fără 
a atinge adezivul. Lipiți plăcile asigurându-vă că suprapuneți corect îmbinările.

ATENȚIE

Nu aplicați pe suprafețe proaspăt vopsite. Așteptați 3 săptămâni, până când 
se usucă vopseaua complet înainte de a aplica plăcile. Aplicați numai pe 
autocolante existente sau pe suprafațe dreapte. 

Nu se aplică direct pe perete neamorsat sau plăci din gips-carton.

ARAGAZURI

În cazul aragazelor fără panou de control posterior sau capac metalic, trebuie să 
păstrați o zonă de siguranță (fără Smart Tiles®) de 20 cm pe peretele din spate 
pentru a evita expunerile la flacără deschisă. Puteți folosi un panou de protecție 
din oțel în acest scop.

* Anumite modele ascund imperfecțiunile mai bine decât altele.
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ModelBRIK
instrucțiuni de montare

Tocmai ați achiziționat noile plăci Smart Tiles BRIK și de-abia așteptați să le montați. Acordați câteva minute 
citirii instrucțiunilor de montare înainte de a începe, deoarece acestea vă vor ușura mult lucrul.
Asigurați-vă că suprafața peretelui este netedă și curată. Curățați suprafața cu un agent de degresare, cum ar 
fi fosfatul trisodic. Este important să aveți o suprafață netedă, uniformă, pentru a obține o aderență perfectă. 
Puteți găsi mai multe detalii pe website-ul nostru, pe pagina FAQ (Întrebări frecvente).

Începeți montarea din partea stângă a peretelui pentru a vă asigura că mortarul marcat „OVERLAP“ 
(Suprapunere) este pe  partea dreaptă. 

Folosind o nivelă, marcați peretele cu un creion la înălțimea primului rând de plăci. Acest lucru va garanta, 
de asemenea, faptul că plăcile sunt instalate drept.

Pentru a alinia plăcile Brik, apar mici linii negre în mortarul din centrul fiecărei plăci. Când efectuați 
suprapunerea, asigurați-vă că liniile negre mici sunt una peste cealaltă și apăsați cu degetul astfel încât 
plăcile să se lipească. De asemenea, adezivul Smart Tiles special formulat vă permite să repoziționați placa 
în timpul montării, dacă nu a fost încă aplicată o presiune fermă. Le puteți desprinde cu ușurință de pe 
perete, pentru a le repoziționa perfect.

Pentru ȘEMINEU
Plăcile BRIKS pot fi instalate pe o suprafață a cărei temperatură nu depășește 49 °C (120 °F). În special, este 
important să evitați orice contact direct cu o sursă de căldură sau expunerea directă la o flacără deschisă.
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Acoperirea cu cărămidă
simplificată




