NÁVOD NA MONTÁŽ POLYURETÁNOVÝCH TRÁMOV
Trámy sú štýlový, originálny, estetický a luxusný doplnok každého interiéru.
Všeobecné informácie
Trámy a všetky ostatné dekoratívne produkty sú vyrobené zo špeciálnej štrukturálnej polyuretánovej peny. Sú charakteristické
svojou vysokou dekoratívnou hodnotou, vysokou mechanickou silou, ľahkosťou, odolnosťou voči vode. Tieto vlastnosti sú
trvalé aj po dlhodobom používaní.
Ako rezať trámy?
Skracovanie a prerezávanie trámov, vykonávame pomocou ručného náradia na rezanie dreva s malými zúbkami. Pri
neveľkých rezoch môžeme použiť ostrý a tuhý nôž. Hrany opracujeme brúsnou špongiou alebo brúsnym papierom (napr. 60
– 80) navinutom na dreve.
1. VARIANTA LEPENÍM
a) Správne orezať trámy, skontrolovať ako sedia vyrezané časti.
b) Naniesť lepidlo na časti trámov (odporúčame polyuretánové montážne lepidlo)
c) Prilepiť k stropu a hneď podoprieť. Nechať vyschnúť podľa času odporúčaného na lepidle. Pred odstránením podpier skontrolovať silu spojenia.
d) Priečne trámy môžete inštalovať až po úplnom zaschnutí lepidla hlavných trámov.
e) Ako posledné prvky nalepiť konzoly a kovanie. Kovanie použiť ako zakrytie spoju dvoch trámov.

2. VARIANTA ŠRÚBOVANÍM

a) Správne orezať trámy, skontrolovať ako sedia vyrezané časti
b) Pripraviť si malé kliny z dreva. Kliny musia mať šírku vnútornej dutiny trámu. Odporúča sa 1 klin na meter trámu.
c) Namontovať drevené prvky na požadované miesta na strope pomocou skrutiek.
d) Priložiť trámy k stropu a pripevniť ich pomocou skrutiek cez bočnú stranu trámu. Pri vkladaní dosiek na nosník by ste mali
ponechať vzdialenosť 3 cm medzi horným okrajom nosníka a stropom, čo umožňuje voľné umiestnenie dosky. Pri dlhších
vzdialenostiach medzi doskami odporúčame bodové lepenie alebo priskrutkovanie tabúľ k stropu pre zabránenie ich previsu.
Koniec klinca pretrieť moridlom vo farbe dekoru trámu.
e) Ako posledné prvky lepiť konzoly a kovanie. Kovanie použiť ako zakrytie spoju dvoch trámov.

3. TRÁM AKO STĹP
a) Postupovať podľa potreby podľa varianty lepením alebo varianty šrúbovaním.
b) Trámy sa montujú vertikálne okolo už existujúceho stĺpu.
Ukončenie
Vyplniť štrbiny medzi prvkami akrylovou hmotou a zakryť spojovacie miesta lakovou farbou v správnom odtieni.
UPOZORNENIE
V prípade poškodenia trámu pri montáži, odreté/poškodené časti pretrieť moridlom vo farbe príslušného trámu.
Vo vnútri trámov nesmú byť žiadne skryté elektrické rozvody.
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