Montážny návod dosky
TETRA K

Prečo ste si vybrali dosku TETRA K?
Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá
•
s doskou TETRA K sa každý interiér
bytu (domu) dá zmeniť, vylepšiť rýchle,
kvalitne a lacno
•
pri stavebných prácach sa predovšetkým
oceňuje rýchla výstavba, nízka hmotnosť,
odolnosť, ľahkosť, keďže nezaťažuje nosnú
konštrukciu
•
vytvorí hladké steny vhodné pre maľovanie,
tapetovanie či obklad
•
celkový pohľad do bytu (domu) na rovné, hladké steny Vás inšpiruje k novému
riešeniu izieb
•
pokiaľ to priestor dovoľuje, zlepší sa klud Vášho domova

Výhody dosky TETRA K
- ekologická šetrnosť k prírode
- tepelno – izolačné vlastnosti
- pevnosť materiálu
- pružnosť v ohybe
- vodeodolnosť
- protipožiarna odolnosť
- zvukotesnosť
- rýchlosť výstavby
- ľahká manipulácia
- zdravotná nezávadnosť
- odolnosť

Doska TETRA K je veľmi obľúbený materiál
pri stavebných úpravách. Vďaka svojim
vlastnostiam a nízkej cene sa používa na
interiérové úpravy, na vytvorenie priečok,
zatepľovanie stien. Vyniká tým, že je ľahká,
práca s ňou je veľmi jednoduchá a prebieha
veľmi rýchlo. Pre svoju suchú montáž
v interiéroch si získava stále väčšiu obľubu.
Pri práci vzniká minimálne množstvo
odpadových látok. Jeho hlavnou výhodou
je spracovateľnosť.
Na prácu s doskou TETRA K je potrebné malá množstvo špeciálnych nástrojov. Dá
sa povedať, že všetky máte určite doma. Montáž si vyžaduje istú dávku zručnosti.
Nejde však o nič ťažké čo by ste nedokázali.
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že doska TETRA K nie je materiál, ktorý by ste mohli
nejako zásadne zaťažovať, pretože by ste ho mohli nenávratne zničiť. Predtým ako
Vám doska TETRA K začne slúžiť k plnej spokojnosti, prosím dôkladne si prečítajte
návod na jej montáž.

Postup montáže
Stenový profil
•
•
•

•

doska TETRA K sa používa na obklady stien, stropov a atď. Odporúčame použiť
ako nosnú konštrukciu drevenú alebo železnú konštrukciu
montáž je potrebné začať prípravou konštrukcie, na ktorú budú dosky TETRA K
pripevňované
po obvode miestnosti pripevníme konštrukciu natĺkacími hmoždinkami, prípadne
inými upevňovacími prostriedkami podľa Vami vybranej nosnej konštrukcie.
zvislé profily konštrukcie upevníme vo vzdialenosti 40cm od seba.
po správnom upevnení konštrukcie sa môže pristúpiť k samotnej montáže dosiek

Upevňovanie dosiek
•

•

•

pri zvislom kladení dosiek sa upevňovanie odporúča robiť spravidla
rýchlostavebnými skrutkami. Upevňovacie prostriedky je nutné umiestňovať
kolmo k rovine dosky TETRA K. Následne ich zapustiť do roviny povrchu.
maximálna vzdialenosť rýchlostavebných skrutiek je 15cm od seba.
vzdialenosť medzi dvoma doskami, ktorá má byť dodržaná je 5mm. Dĺžka dosky
musí byť o 10mm kratšia ako výška miestnosti. Vzniknutá medzera je 5mm od
podlahy a 5mm od stropu.
najväčšiu bezpečnosť proti prasklín vie poskytnúť akrylátový silikón. Pomocou
neho sa vytmelujú medzery medzi doskami.

Povrchové úpravy
•
•
•
•
•
•
•

pre začatím akýchkoľvek povrchových úprav je potrebné dosky dôkladne zbaviť
prachu a vzniknutých nečistôt
na dosku aplikujeme vrstvu penetračného náteru, ktorý necháme zaschnúť podľa
pokynov výrobcu
po zaschnutí penetračného náteru následne nanesieme tenkú vrstvu flexibilného
stavebného lepidla, približne 1–2mm
do čerstvo naneseného flexibilného lepidla natiahneme armovaciu sieťku. Sieťku
prekrývame minimálne 5cm cez seba
necháme to celé vytvrdnúť po dobu, ktorú nám odporúča výrobca lepidla
následne nato nanesieme omietku o hrúbke odporúčanom výrobcom omietok
v tejto chvíli, ak ste postupovali podľa návodu na montáž je Vaša doska
postavená a hotová. Na stenu sa môže začať tapetovať, obkladať, maľovať.

Dôležité upozornenie!!!
Panely a dosky TETRA K sú čiastočne odolné proti vode, majú nízku
nasiakavosť cez plochu. Sú však čiastočne nasiakavé cez reznú hranu, kde je
naručená vnútorná štruktúra dosky. Pre zníženie nasiakavosti doporučujeme
pri použití do vlhkého alebo vonkajšieho prostredia ošetriť hrany zabudovaných
panelov a dosiek vodeodolným náterom.

Kontakt
00421 35 650 80 30 – zber obalov
00421 35 650 80 32 – odbyt výrobkov TETRA K
00421 35 642 47 53 – odbyt výrobkov nasávanej kartonáže
FAX: 0042135 650 80 31
POŠTOVÁ ADRESA: 393 Veľké Lovce 941 42
SPRAC. ZÁVOD + PREDAJ VÝROBKOV: Nitrianska 59, Šurany
SKLAD SUROVÍN: Považská 40, Nové Zámky
ELEKTRONICKÁ POŠTA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: tetrak@tetrak.sk
PREDAJ VÝROBKOV: tetrak@tetrak.sk
ZBER OBALOV: zber@kuruc.sk
WEB: www.kuruc.sk

