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GARANTI

Sätta upp kakel är enkelt  

DRA BORT SKYDDSFOLIEN OCH FÄST

Smart Kakel®med patenterad

Gel-O™-komponent som aldrig gulnar eller spricker med tiden. Ingen fogmassa, 
inga specialverktyg och inget kladd. Kan fästas direkt ovanpå existerande 
kakelplattor eller på släta ytor. Behöver inget ytterligare lim för att fästa. 

Gör det själv och spara pengar*. Ska inte fästas på bänkar eller golv. Täck inte 
hela duschväggen.

INSTALLATION

Rengör först ytan med avfettningsmedel. Dra en stödlinje i nivå med var 
kakelplattorna ska sitta. Ta bort skyddspapperet på baksidan utan att vidröra 
den självhäftande massan. Fäst kakelplattan ordentligt över fogmassan.

VIKTIGT

Får inte monteras på nymålade ytor. Färgen måste torka helt och hållet i minst 
3 veckor innan kakelplattorna fästs på ytan. Kan fästas på redan uppsatta 
kakelplattor eller på andra släta ytor. 

Ska inte fästas direkt på ospacklade gipsväggar eller gipsskivor.

GASSPISAR

För gasspisar utan bakre kontrollpanel eller metallplatta måste en säkerhetszon 
på 20 cm (utan Smart Tiles®) anläggas på väggen bakom för att förhindra 
direktexponering för lågor.En skyddande panel av stål kan användas för att fylla 
områdetpå ett säkert sätt.

«*Vissa modeller döljer bristerbättre än andra.»
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BRIK-modell
Monteringsanvisningar

Du har just köpt den nya smarta Smart Tiles BRIK-stenen och nu vill du montera den. Läs igenom 
monteringsanvisningarna innan du startar, eftersom det kommer att underlätta en hel del.
Kontrollera att väggens yta är helt slät. Rengör ytan med ett avfettningsmedel, t.ex. trisodiumfosfat (TSP).  
Det är viktigt att ytan är slät för att stenen ska fästa. Mer information finns på vår webbplats på sidan för 
vanliga frågor (FAQ).

Starta monteringen från väggens vänstra sida så att puts markerad med ”OVERLAP” kommer på 
höger sida.

Med hjälp av ett vattenpass gör du en markering på väggen med en penna jäms med den första 
stenradens höjd. Då kommer monteringen att bli vågrät.

För att du ska kunna rikta in Brik-stenarna finns det små svarta linjer i putsen mitt i varje sten. När 
du nivåsätter måste du se till att de små svarta linjerna passas in över varandra och sedan trycker 
du till med fingret så att stenen fäster. Tack vare det särskilt utformade Smart Tiles-fästmedlet kan 
du placera om stenen under monteringen om du inte ännu har tryckt till ordentligt. Du tar lätt bort 
stenen från väggen och placerar om den på rätt plats.

För ÖPPEN SPIS
BRIK-stenar kan monteras på en yta vars temperatur inte överstiger 49 °C (120 °F). Det är dessutom 
viktigt att undvika direkt kontakt med en värmekälla och direkt exponering för öppen eld.
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