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GWARANCJA

Łatwe układanie płytek

ODKLEI I PRZYKLEJ

Komponent Gel-O™, opatentowany przez Smart Tiles®, nie będzie z czasem 
żółknąć ani pękać. Bez fug, bez specjalnych narzędzi i bez bałaganu. Zamontuj 
bezpośrednio na istniejących płytkach lub gładkich powierzchniach*. Nie 
wymaga dodatkowego kleju. 

Zrób to sam i zaoszczędź. Nie montuj na ladzie ani na podłodze. Nie zakrywaj 
całkowicie ścian prysznicowych.

MONTAŻ

Wyczyść powierzchnię ze pomocą środka odtłuszczającego. Narysuj linię 
prowadzącą przy użyciu poziomnicy, aby równo ułożyć płytki. Usuń papier 
podkładowy bez dotykania kleju. Przyklej płytkę, upewniając się, że pokrywasz 
linie fugi.

WAŻNA INFORMACJA

Nie należy montować na świeżej farbie. Pozostaw lakier do całkowitego 
utwardzenia przez 3 tygodnie przed zamontowaniem płytek. Montuj tylko na 
istniejących płytkach lub gładkich powierzchniach. 

Nie należy montować bezpośrednio na płycie gipsowo-kartonowej lub gipsowej 
bez podkładu.

GAZOWE ZAKRESY

W przypadku kuchenki gazowej bez tylnego panelu sterowania lub metalowej 
płyty należy zabezpieczyć odcinek (strefa bez Smart Tiles®) o długości 20 cm 
na tylnej ścianie, aby zapobiec bezpośredniej ekspozycji na otwarty ogień.  
Do bezpiecznego wypełnienia tego obszaru można użyć ochronnego stalowego 
panelu.

*Niektóre modele lepiej od innych ukrywają niedoskonałości.
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model BRIK
instrukcja montażu

Na pewno nie możesz się już doczekać montażu kupionych właśnie płytek BRIK Smart Tiles. Zanim 
rozpoczniesz pracę, poświęć kilka minut na przeczytanie instrukcji, co bardzo ułatwi montaż.
Upewnij się, że ściana ma gładką powierzchnię. Oczyść powierzchnię środkiem odtłuszczającym. 
Gładkość powierzchni jest warunkiem mocnego trzymania się płytek. Więcej informacji możesz znaleźć 
na stronie FAQ naszej witryny internetowej.

Rozpocznij montaż od lewej strony ściany i dopilnuj, by znacznik „OVERLAP” (ZAKŁADKA) na zaprawie 
znajdował się po prawej stronie.

Korzystając z poziomicy, narysuj na ścianie ołówkiem poziomą linię na wysokości pierwszego rzędu 
płytek. Pomoże to zachować równe ułożenie płytek w poziomie.

W celu ułatwienia równego układania płytek BRIK na zaprawie pośrodku każdej płytki umieszczono 
małe czarne kreski. Układając kolejne płytki, dbaj o to, by czarne kreski pokrywały się ze sobą, po 
czym dociskaj płytki palcem, aby się przykleiły. Specjalnie opracowany klej Smart Tiles umożliwia 
zmianę położenia płytek podczas montażu, jeśli nie zostały jeszcze mocno dociśnięte. Możesz je 
łatwo zdjąć ze ściany i znów przykleić, tym razem już idealnie.

KOMINEK
Płytki BRIK można montować na powierzchniach, których temperatura nie przekracza 49°C (120°F). 
Przede wszystkim należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła lub otwartym ogniem.
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uproszczone układanie płytek


