
Podczas impregnacji 
i uszczelniania należy 
wcześniej sprawdzić efekt 
pogłębienia koloru produktu 
na próbce!
Szczegółowe informacje 
na temat montażu 
i szczególnych cech 
poszczególnych produktów 
dodatkowych można znaleźć 
w odpowiednich arkuszach 
danych.
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Prawdziwy kamień
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Włókno szklane
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Przed przystąpieniem do pracy sprawdź otrzymany fornir kamienny Slate-Lite 
pod kątem ewentualnych błędów, wad lub uszkodzeń.
Wszystkie arkusze kamienne muszą być płaskie przed obróbką. 

Aby uzyskać ładny obraz ściany/podłogi, wszystkie arkusze do montażu 
należy rozłożyć przed rozpoczęciem pracy, aby określić, które arkusze chcesz 
zamontować i gdzie.

Arkusz Slate-Lite

MATERIAŁ

OCHRONAMATERIAŁ

Proces impregnacji/uszczelniania może mieć miejsce zarówno przed, jak i po 
montażu.
Aby to zrobić, nałóż impregnat lub uszczelniacz za pomocą wałka 
piankowego cienko i równomiernie na krzyż na arkuszu Slate-Lite.  
 

Podczas nakładania produktu ochronnego należy uważać, aby nie wywierać 
nadmiernego nacisku, ponieważ może to spowodować powstanie bąbelków, 
które nie rozpuszczają się i nie wysychają, tworząc białe plamy.

Po 30 minutach od nałożenia impregnatu zetrzyj nadmiar suchą, niestrzępiącą 
się szmatką.

Wskazówki:
→ Nakładając Slate-Lite 2K-protection wall kilkukrotnie można zwiększyć 
     współczynnik ochrony.
→ Uszczelnianie w miejscach mokrych jest najlepsze po cięciu i naklejeniu aby 
     uniknąć otwartych miejsc.

Slate-Lite 
Impregnation
lub
Slate-Lite Special 
Protection 
lub
Slate-Lite 
2K-protection wall
lub
Slate-Lite 
2K-protection floor

piankowy wałek

niestrzępiąca się 
ściereczka

!

DODATKOWE INFORMACJE: INTENSYFIKACJA KOLORU

Impregnator i uszczelniacz zmieniają kolor i odczucie kamienia. Poniższe zdjęcia 
przedstawiają przykład przyciemnienia.

Przed montażem należy zawsze przeprowadzić test na resztkach wybranego 
dekoru Slate-Lite, aby przekonać się o wyniku uszczelnienia

Impregnat czy 
uszczelniacz

MATERIAŁ

bez ochrony
ohne Schutz

Special Impregnator
Spezialimprägnierung

Special Protection
Perlschutz

2K-Protection Wall
2K-Beschichtung Wand

2K-Protection Floor
2K-Beschichtung 

Boden

bez ochrony
ohne Schutz

Special Impregnator
Spezialimprägnierung

Special Protection
Perlschutz

2K-Protection Wall
2K-Beschichtung Wand

2K-Protection Floor
2K-Beschichtung 

Boden

TERRA ROSSO NERO
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MONTAŻ BEZFUGOWY

W przypadku klejenia bezspoinowego może się zdarzyć, że ze spoiny wypłynie 
klej. Aby zabezpieczyć arkusz Slate-Lite, przed wyciekiem kleju należy 
zamaskować i zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską. 

W przypadku wycieku większej ilości kleju można je ostrożnie wyczyścić 
specjalnym środkiem czyszczącym Slate-Lite. 

Jeśli nadal widać klej na krawędzi spoiny, ostrożnie nałóż pasujące pigmenty 
z zestawu naprawczego Slate-Lite za pomocą pędzla lub dmuchawy. Po 
stwardnieniu kleju zdmuchnij nadmiar pigmentów.

Taśma malarska 

Slate-Lite 
Special Cleaner

Slate-Lite Repairing Kit

CIĘCIE I WIERCENIE

Nasze cienkie dekory łupkowe Slate-Lite można obrabiać wszystkimi popularnymi 
narzędziami do obróbki drewna i kamienia. 

Pomocna może być tu prowadnica. 

MONTAŻ Z FUGAMI

Slate-Lite może być montowany z fugą lub bez.

Perfekcyjne spoiny uzyskuje się za pomocą fugi. W tym celu przyklej arkusze 
Slate-Lite z żądaną szerokością spoiny, w razie potrzeby używając krzyżyka.

Zamaskuj krawędzie arkusza taśmą malarską. Nie pozostawiaj taśmy maskującej 
na materiale zbyt długo.

Zaaplikować odpowiednią masę szpachlową do spoiny zgodnie z instrukcjami 
producenta i wygładzić.

Fuga
 lub
silikon do 
kamienia naturalnego 

krzyżyk do fug

taśma malarska 

MATERIAŁ

Polecamy
PCI Nanofug Premium

!

MATERIAŁ

Wkrętarka 
akumulatorowa z 
wiertarką
lub
Piła stołowa / 
tarczowa
lub
Narzędzie 
wielofunkcyjne
lub
Wyżynarka 

MATERIAŁ

KLEJMATERIAŁ

Nałóż klej na tylną stronę arkusza Slate-Lite lub powierzchnię do montażu. 
Najlepiej rozprowadzić klej równomiernie za pomocą
pacy zebatej B3 i upewnić się, że odpowiednie rowki są widoczne (tj. Nie ciągnąć 
kleju gładko!). 

Następnie przymocuj arkusz do przewidzianego obszaru i dociśnij materiał ręką.

Całkowite utwardzenie kleju następuje po 48 godzinach.

Wskazówki:
→ Aby osiągnąć jak najlepszy rezultat, pracuj z poziomicą
     i układaj materiał od dołu do góry.
→ Zalecamy założenie gumowych rękawiczek.
→ Resztki kleju na arkuszu można usunąć specjalnym środkiem czyszczącym 
     Slate-Lite.

Slate-Lite Floor & Wall
lub
Slate-Lite Extreme: 
Bath & Exterior

Paca zębata B3

Opcjonalnie:
gumowe rękawiczki
poziomica

W przypadku 
obszarów zastosowań 
od 90°C do 250°C 
(komin / piec) należy 
użyć innego kleju, np. 
Parasilico HTR N.

!
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POZOSTAŁOŚCI KLEJU

Jeśli na arkuszach Slate-Lite pozostaną resztki kleju, możesz je ostrożnie usunąć 
specjalnym środkiem czyszczącym Slate-Lite. 

W ten sposób można usunąć prawie wszystkie rodzaje klejów.

Slate-Lite 
Special Cleaner

MATERIAŁ
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SILIKONOWE USZCZELNIENIE

Jeśli chcesz użyć silikonu do uszczelnienia lub jako krawędzi wykończeniowej, 
polecamy silikon do kamienia naturalnego firmy Ottoseal S70.

Silikon do kamienia naturalnego Ottoseal idealnie nadaje się do uszczelniania i 
fugowania Slate-Lite.

Serie testów w naszym wewnętrznym laboratorium testowym potwierdzają 
dobrą trwałość i przyczepność do naszych oklein kamiennych. Odradzamy 
stosowanie innych produktów silikonowych innych producentów przy 
stosowaniu Slate-Lite, ponieważ inne silikony mogą nie przylegać prawidłowo.

Wskazówki
→ Przetestuj produkt na próbce  lub w niewidocznym miejscu.
→ Najlepiej zlecić prace związane z silikonem specjaliście. 

Ottoseal S70
w kolorze 
przezroczystym, 
białym, czarnym lub 
szarym 

MATERIAŁ

NAROŻNIKI 

Aby utworzyć narożniki, arkusze Slate-Lite są wcześniej cięte do odpowiedniego 
kształtu. Następnie przymocuj dwa elementy od przodu taśmą klejącą.

Klej nakłada się od tyłu, dodatkowy klej powinien być zaaplikowany na łączeniu.
Po przymocowaniu arkuszy do żądanej pozycji, pozwól klejowi stwardnieć. 
Następnie zdejmij taśmę klejącą i ostrożnie przeszlifuj róg papierem ściernym.

W zależności od wymagań narożnik można również ułożyć krawędź do krawędzi 
i przeszlifować lub wykończyć listwami profilowymi odpowiednimi dla Slate-Lite.

Możliwe są również bezproblemowe cięcia fermentacyjne na stykających się 
krawędziach. Aby to zrobić, wystarczy przyciąć kąt wynikający ze stopnia kąta 
do fermentacji.

Taśma do pakowania

Papier ścierny

Opcjonalnie:
Listwy profilowe 
Slate-Lite

MATERIAŁ


