OBKLADOVÉ KOUPELNOVÉ PANELY S VYSOKÝM LESKEM

Návod k montáži Lustrolite

ZAHRNUJE INFORMACE O POMONTÁŽNÍ PÉČI A ZÁRUCE

Úvod

Lustrolite® je akrylový panel s vysokým leskem a tvrdou povrchovou úpravu vnějšího povrchu s vynikajícími
provozními vlastnostmi. Ideální pro vertikální aplikace. Hodí se zejména jako materiál pro obložení sprchových
stěn, koupelnové oddělovací stěny a obklady za kuchyňské linky, jak v domácnostech, tak v komerčních prostorech.
Lustrolite je zcela inertní. Neuvolňuje žádné emise do okolního prostředí. Vnější povrch bez možnosti ulpívání
zabraňuje růstu plísní nebo tvorbě vodního kamene. Materiál je vysoce hygienický a nepodporuje růst nebo šíření
bakterií. Vezměte prosím na vědomí níže uvedená omezení týkající se použití Lustrolite jako obkladů za kuchyňské linky.

Upozornění
• Lustrolite se nesmí používat přímo za zdroji tepla o teplotě překračující 70 °C nebo v jejich blízkosti
• Použití Lustrolite jako obkladu za kuchyňskou linku není vhodné pro plynové sporáky; materiál je
vhodný pouze pro keramické nebo indukční varné desky. Doporučuje se rovněž použít doplňkovou
ochranu přímo za sporáky, aby se zabránilo poškození panelů přímým kontaktem s horkým nádobím.
• Lustrolite se roztahuje a smršťuje v důsledku změny teploty v poměru
0,7 mm / 1000 mm / 10 °C, takže je velmi důležité umožnit roztahování v PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ
prostoru po obvodu každého panelu
DOPLŇKŮ POČÍTEJTE S
TLOUŠŤKOU Lustrolite
• Při renovaci, kdy se Lustrolite aplikuje na stávající obklady nebo jinou
povrchovou úpravu stěny může být nutné přemístit kohoutky nebo
výpusti tak, aby korespondovaly s povrchovou úpravou panelu Lustrolite
• Neskladujte ani nepřepravujte materiál Lustrolite vystavený přímému
slunečnímu záření nebo za extrémního horka
• Materiál musí být skladován v interiéru a uložen vodorovně, aby nedošlo
k jeho deformaci průhybem
Podklad
Lustrolite
• Lustrolite může mít ostré okraje, takže vždy používejte rukavice a další
vhodný ochranný oděv a obuv pro svou ochranu při montáži
• Povrch materiálu Lustrolite je velmi tvrdý a odolný vůči mechanickému poškození. Dojde-li k
vážnému poškození povrchu panelu, není možné jej opravit a měl by být vyměněn
• Před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození materiálu během přepravy

Montážní sada Lustrolite (volitelné příslušenství)
Zahrnuje 2 ks neutrálního sanitárního silikonu, oboustrannou lepicí
pásku, smirkové papíry, vymezovací podložky  pro obklady, vyrovnávací
klíny, hladítko na silikon

Montážní nástroje a materiál

MONTÁŽ
x1

Pistole na silikon

Podle rozsahu montáže mohou být třeba některé nebo všechny
následující nástroje.  Montáž může vyžadovat 2 osoby.
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MĚŘENÍ

Metr

x1
x1

ŘEZÁNÍ

x1

Měkká tužka
nebo fix

x1

x1
Úhelník

x1

x1
Vodováha

x1

Kotoučová pila /
Přímočará pila s
jemnozubými karbidovými pilovými
listy
Elektrická nebo
aku vrtačka s
mírně otupenými
spirálovými vrtáky/
stupňovými vrtáky
Smirkový papír se
střední(120) a jemnou (240) zrnitostí
a brusný blok nebo
el.hoblík
Osobní ochranné
pomůcky zraku,
sluchu, rukou a
ochranná obuv
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Na panel

Polyethylenová
oboustranně lepící páska
š.16mm a tl. 1,5mm

na

310ml panel

x1

x1

x3 na
panel

Neutrální sanitární silikon

Měkká, ohebná plastová
stěrka

Nůž

3mm vymezovací
podložky

Příprava plochy
• Přesvědčte se, že stěny jsou hladké, čisté a suché
• Všechna stávající upevnění podkladů musejí být zapuštěna nebo zarovnána s povrchem, jak je uvedeno na OBR. 1
A, B a C
• Pro obklad stěny použijte vodotěsné obložení nebo sádrokarton pouze v souladu s místními stavebními předpisy
pro sprchové prostory a koupelny
• Všechny podkladové stěny musejí být utěsněny na spojích dostatečným množstvím silikonu nebo vodotěsného
materiálu, jak je uvedeno na OBR. 2
• Pro dosažení nejlepšího výsledku si označte spoje, jak je uvedeno na OBR. 3 a naneste na povrch stěny barvu
podobnou barvě Lustrolite, kterou máte v úmyslu aplikovat, pro dosažení barevné konzistence spojů
PODKLADOVÉ
PANELY
ZAROVNANÉ VE
SPOJÍCH

ZAPUŠTĚNÉ
MONTÁŽNÍ
PRVKY

OBR. 1

A.

B.

C.

OBR. 2

ŽÁDNÉ SKOKOVÉ ZMĚNY
ANI PROHLUBNĚ

OBR. 3
UTĚSNĚTE
VŠECHNY SPOJE
PODKLADOVÉHO
PANELU

APLIKUJTE
BARVU V
MÍSTECH
SPOJŮ
PANELŮ
Lustrolite

Stěny s obklady
• Panely Lustrolite lze snadno namontovat na stěny, kde jsou již umístěny obklady, pokud jsou tyto obklady
pevně přichyceny a důkladně vyčištěny před montáží.
• Přesvědčte se, že na obkladech není mýdlo ani jiné usazeniny.  Důkladně očistěte  pomocí odmašťovacího
prostředku, opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
• Zkontrolujte pečlivě, zda stěny neobsahují vyvýšená místa a odstraňte jakoukoliv část obkladu nebo
armatury, které by bránily montáži panelu Lustrolite, nebo které by mohly deformovat namontovaný panel.
• Hrany lze utěsnit silikonem. Pro vytvoření elegantního vzhledu lze rovněž použít zakončovací lištu,
zakrývající jak obklad, tak okraj panelu Lustrolite.
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Měření
• Změřte každou plochu stěny a rozhodněte o vhodné velikosti panelu
• U velkých panelů počítejte s 3mm spoji v každém rohu a mezi panely, jak je uvedeno na OBR. 4
• Zkontrolujte, že montážní plocha je pravoúhlá. Jestliže plocha není pravoúhlá nebo má-li
nepravidelný tvar, doporučujeme vyrobení dřevěné šablony a zkušební montáž. Použijte šablonu
pro vyříznutí panelu Lustrolite, abyste dosáhli dobrého výsledku.

OBR. 4

UMÍSTĚTE Lustrolite NA
OKRAJ SPRCHOVÉ VANIČKY
podkladová stěna 
Lustrolite
konstrukce 
stěny

silikon
sprchová 
vanička

3mm

NEUMISŤUJTE

Lustrolite ZA SPRCHOVOU VANIČKU

Lustrolite
sprchová 
vanička

stěna

BAREVNÁ STRANA ZADNÍ STRANA

Značení
• Lustrolite se dodává s ochranným filmem na obou stranách materiálu.
Neodstraňujte v této fázi žádný z ochranných filmů
• Vyznačujte všechny otvory a linie řezu na ochranném filmu pomocí fixu,
neryjte kovovým nástrojem
• Neoznačujte materiál na přímém slunečním světle ani za velmi chladných
podmínek, neboť tepelná roztažnost/smrštění by mohly mít vliv na
konečnou velikost panelu před montáží
• Neodstraňujte ochranný film na přední straně panelu, dokud nebude
montáž dokončena
• Buďte opatrní při pokládání panelů na hrany. Aby nedošlo k jejich
poškození, použijte ochranné prostředky.
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PRŮHLEDNÁ
STRANA POHLEDOVÁ
STRANA

Řezání

PODEPŘETE PANEL Lustrolite NA ZADNÍ STĚNĚ
DŘEVOTŘÍSKOU NEBO MDF DESKOU NEBO MASIVNÍ
PRACOVNÍ DESKOU

• Při řezání a vrtání Lustrolite vždy používejte příslušné
osobní ochranné prostředky, které odpovídají
nástrojům, jež budou používány. Doporučujeme vždy
používat ochranné brýle

• Je třeba používat vhodné upevnění a podporu, aby
nedocházelo k vibracím a potenciálnímu roztřepení
okrajů. Vždy chraňte panel pomocí materiálu, který
nezpůsobuje mechanické poškození mezi svorkou
a povrchem materiálu a dbejte na to, aby nedošlo k
poškození povrchu.
• Pomocí kotoučové pily provedeme přímý a přesný řez.
Nejlepších výsledků dosáhneme při řezání Lustrolite
spolu s podkladovou dřevěnou deskou, jak je uvedeno
na OBR. 5.

1200mm max.

OBR. 5
OBR. 7

OBR. 6
BAREVNÁ STRANA SMĚREM NAHORU

BAREVNÁ STRANA SMĚREM DOLŮ

PODKLADOVÁ
DŘEVĚNÁ DESKA

STOLNÍ PILA

PŘENOSNÁ
PILA

• Pro snížení rizika třepení při použití přenosné kotoučové pily provádějte řez s barevnou stranou materiálu
Lustrolite směrem NAHORU. Při použití pevné stolní kotoučové pily provádějte řez s barevnou stranou materiálu
Lustrolite směrem DOLŮ
• Přímočarou pilu lze použít pro řezání na krátkou vzdálenost, jako například při vyřezávání otvorů pro přípojky
k síti. Je nutné používat pouze pilové listy, které jsou vhodné pro řezání hliníku nebo plastů. V případě použití
přímočaré pily provádějte řez s barevnou stranou materiálu Lustrolite směrem NAHORU.
• Nepoužívejte přímočarou pilu pro dlouhé řezy. Pilový list se může přehřát a natavit okraj materiálu, čímž dojde k
poškození povrchové úpravy
• Jemné piliny odstraňujte pravidelně po řezu, aby nedošlo k poškození ochranné fólie

Doporučení týkající se řezání a druhů pilových listů
a) Přímočará pila - používejte jemnozubý list, který je vhodný pro řezání plastů nebo hliníku
b) Stolní kotoučová pila - měly by se vždy používat ostré kotouče, aby nedocházelo ke třepení nebo přílišnému
přehřátí Lustrolite
c) Ruční pila - nejlepší výsledky se dosahují pomocí tvrzených listů se 60 až 80 zuby
d) Vrtáky - zabraňte přehřátí řezné plochy, pracujte mírnou rychlostí a s použitím mírného tlaku
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Vrtání a otvory
• Vyvrtané otvory by neměly být blíže než 10 mm od okraje materiálu panelu
• Nevytvářejte dlouhé otvory u okraje materiálu, protože v takovém případě bude obtížné s materiálem manipulovat
během montáže.
• Vždy vrtejte otvor v rohu jakéhokoliv výřezu nebo zářezu. Neprovádějte pravoúhlé řezy v rozích
• Provádějte vrtání z POHLEDOVÉ STRANY (průhledné) materiálu Lustrolite, aby se snížilo riziko třepení.
Nejlepších výsledků se dosahuje pomalou až střední rychlostí vrtání; aplikujte pouze malý tlak.
• Pro výřez větších otvorů lze použít pily s jemnozubým listem. Provádějte řez z pohledové strany.
• Stupňové vrtáky jsou ideální pro středně velké otvory a pro zvětšování malých otvorů
• Při připevňování šrouby nebo jiným montážním materiálem vyvrtejte otvor do panelu s minimálně 1mm mezerou.
Připevňujte přímo do podkladové stěny za panelem – NEŠROUBUJTE POUZE DO SAMOSTATNÉHO PANELU
Lustrolite, NEBOŤ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BY MOHLO DOJÍT K JEHO PRASKNUTÍ.

OBR. 8
A.

B.

C.

> 10mm

> 10mm

„POHLEDOVÁ
STRANA“
VRTEJTE Z PRŮHLEDNÉ STRANY

DÍRY

STUPŇOVÝ VRTÁK

BAREVNÁ STRANA DOLE
POMOCNÁ DŘEVĚNÁ DESKA

D.

≥A

E.

A

„POHLEDOVÁ
STRANA“

VYVRTEJTE
DÍRY ø6mm

OTVORY
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VYKRUŽOVACÍ
VRTÁK
PRŮHLEDNOU
STRANOU
NAPŘED S
NADMÍROU
1mm

Povrchová úprava okrajů
• Všechny okraje vzniklé řezem musejí být před montáží Lustrolite zbroušeny nebo zhoblovány
• Okraje lze obrousit pomocí smirkového papíru se střední zrnitostí (120) a poté s jemnou zrnitostí (240).
Používejte brusný blok pro dosažení hladké plochy povrchové úpravy okrajů
• Jeden tah elektrickým hoblíkem zajistí hladký okraj a elegantní vzhled panelů

     

POZNÁMKA – Nikdy nepoužívejte flexibilní PVC lemování ani těsnění, protože obsahují
chemické látky, které by mohly materiál poškodit.

OBR. 9

OBR. 10

ELEKTRICKÝ HOBLÍK

BROUŠENÍ POMOCÍ BRUSNÉHO BLOKU
KROK 1: STŘEDNÍ ZRNITOST 120
KROK 2: JEMNÁ ZRNITOST 240

OBR. 11

Montáž panelu

ZDRSNĚNÍ ZADNÍHO POVRCHU

• Odstraňte ochranný film ze zadního povrchu

BAREVNÁ STRANA

(barevná strana). NEODSTRAŇUJTE v tomto
okamžiku ochranný film na přední (průhledné)
straně panelu
• Zdrsněte zadní stranu broušením smirkovým
papírem o zrnitosti 120
• Odstraňte materiál vzniklý broušením čistým
hadrem

ZRNITOST BRUSNÉHO MATERIÁLU 120
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Montáž panelu
KROK 1 Přesvědčte se, že zadní strana je čistá a bez materiálu vzniklého broušením či jiných látek předtím, než
budete aplikovat lepicí pásku nebo lepidlo na bázi silikonu
KROK 2 Aplikujte oboustranně lepící pásku 16 mm širokou a 1,5 mm tlustou na zadní stranu panelu Lustrolite
podél dlouhých stěn ve vzájemné vzdálenosti 300 mm. Použijte váleček pro pevné přilnutí pásky k panelu.
Poznámka: Silikon a páska se aplikují na BAREVNOU STRANU. Průhledná strana „pohledové strany“
musí mířit směrem ven
KROK 3 Proveďte pokusné upevnění každého panelu pomocí aplikované pásky pro ujištění, že velikost okraje a
dilatační mezery jsou správné

OBR. 12

OBR. 13
PRO DÍRY A OTVORY

PRO VELKÉ PANELY
6 - 10mm 16mm

PRUHY PÁSKY
APLIKOVANÝ
SILIKON

6 - 10mm

PRUHY LEPICÍ
PÁSKY by měly být
umístěny 6 mm 10 mm od okraje
materiálu

APLIKOVANÝ SILIKON
ZADNÍ STRANA
SILIKON

PŘEDNÍ STRANA

VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA

300mm

OBR. 14
POUŽIJTE 3mm
VYMEZOVACÍ
PODLOŽKY POD
MATERIÁL A NA
SPOJÍCH

VYMEZOVACÍ
PODLOŽKA
VYMEZOVACÍ PODLOŽKA

KROK 4 Aplikujte proužek průhledného neutrálního sanitárního silikonu ve tvaru vlnovky o šířce 6 mm mezi každý
pruh lepicí pásky. V blízkosti okrajů panelu zvětšete vzor vlnovky, jak je uvedeno na obrázku. Aplikujte silikon na
zadní straně panelu kolem děr a otvorů. Vždy používejte neutrální sanitární silikon
KROK 5 Odstraňte krycí proužek pásky
KROK 6 Proveďte montáž panelu umístěním na odstranitelné distanční prvky na spodní straně a mezi panely
KROK 7 Pevně setřete panel směrem dolů pro zajištění kontaktu mezi páskou a lepidlem na straně jedné a stěnou na
straně druhé. Ponechte vytvrdnout po dobu 24 hodin.
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KROK 8 Odstraňte vymezovací podložky a zatmelte spoje pomocí neutrálního sanitárního silikonu do vlhkých
prostor. Je-li vnější ochranný film panelu poškozen nebo nepřilnul-li dobře, odloupněte přibližně 40 mm
ochranného filmu z okrajů panelu a opatrně aplikujte 20mm maskovací pásku z každé strany spoje. Jakmile
je mezera zaplněna, odstraňte přebytečný silikon pomocí měkké ohebné plastové stěrky
POZNÁMKA:   Pro dosažení hladkého povrchu na silikonu, připravte 10% roztok neagresivního čisticího prostředku
     na nádobí ve vodě. Rozprašte roztok na aplikovaný silikon před otřením stěrkou

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
Nepoužívejte akrylový tmel, neboť by
se nespojil s panely

Nepoužívejte acetátový silikon

OBR. 15

OBR. 16

UTĚSNĚTE SPOJE
3mm SPOJE

N
SILIKO

OBR. 17
HLADKÝ
POVRCH

OŠETŘETE SPOJ
OHEBNOU
STĚRKOU

SPOJ

OBR. 18
• Ihned po aplikaci silikonu pečlivě odstraňte
vnější ochranný film nebo maskovací
pásku jedním tahem pro dosažení nejlepší
povrchové úpravy
ODSTRAŇTE OCHRANNÝ FILM NEBO MASKOVACÍ
PÁSKU IHNED PO OŠETŘENÍ SILIKONU

„POHLEDOVÁ STRANA“

8

Ponechte v klidu po dobu nutnou
k vytvrdnutí Silikonu, a poté už si
můžete užívat své panely
Lustrolite

Pomontážní péče

Doporučujeme koupelnu dostatečně větrat. Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění používejte měkkou
mikrovláknovou utěrku nebo jelenici s roztokem jemného čisticího prostředku ve vodě. Vždy opláchněte čistou
vodou.
Nepoužívejte na čištění kartáče nebo drátěnky, protože jejich dlouhodobým užíváním může dojít k
poškození povrchu  Lustrolite
Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem žíraviny.

Testované chemikálie
S materiálem Lustrolite lze používat standardní mýdla, tekutá mýdla, šampony a kondicionéry. Lustrolite je
kompatibilní s čisticími prostředky, jako například Windex®, Cillit Bang ®, Ajax Spray & Wipe®, Domestos®,
bělidla a čpavkové čisticí prostředky, kyselina citronová a 5% kyselina octová.
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Záruční a technické informace
METRICKÉ ÚDAJE
OBECNÉ VLASTNOSTI

ÚDAJE

JEDNOTKA

ASTM D-570

< 0.5

%

AS/NZS 1580.602

> 90

%

Otěr (Taber, 10 ot. CSI0F 500 g)

ASTM D-1044

< 10

% Lesk

Tvrdost povrchu

ASTM D-3363

>6

H

Absorpce vody
Lesk

0.7mm/1000mm/10 °C

Roztažnost a smršťování vlivem teploty
Tepelná odolnost, 264 psi, 1,82 MPa

ASTM D-648

96

°C

Koeficient tepl. roztažnosti, -30 až 30 °C

ASTM D-696
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mm/(mm.°C)x10 -5

77

°C

Teplota nepřetržitého provozu

Záruka 5 let
Panely Lustrolite se vyrábějí pomocí nejmodernější dostupné technologie, ale v rámci procesu může dojít
ke vzniku drobných kazů o velikosti až 1,0 mm v průměru. Žádné povrchové kazy by neměly být viditelné
ze vzdálenosti 1 metru za podmínek normálního osvětlení při vertikálním umístění panelu.
U panelů Lustrolite se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 5 let. Záruka je absolutně neplatná,
pokud dojde k nesprávné montáži nebo čištění. Záruka nezahrnuje výrobu, montáž, obchodní služby a jiné
následné náklady.

Další informace naleznete na webové stránce www.Lustrolite.com nebo www.grena.cz
© Chráněno autorským právem/Patentové řízení probíhá 2012
Oakmoore Pty Ltd ABN: 13 056 159 570, dodavatel EGR.

1.Výrobce se výslovně vzdává jakékoli zodpovědnosti nebo záruk libovolného druhu, výslovných nebo implicitních, pokud se jedná
o přesnost, aktuálnost, kompletnost a/nebo realizovatelnost na trhu nebo vhodnost pro daný účel s ohledem na jakékoliv informace
obsažené v této dokumentaci nebo poskytnuté jejím prostřednictvím a/nebo služby či produkty popsané nebo propagované v tomto
dokumentu. 2. Zákazník nese odpovědnost za důkladnou kontrolu Lustrolite kvalifikovanou osobou pro stanovení, zda je vhodný pro
aplikaci, pro kterou byl zakoupen. 3. Příjemce produktů nese plnou odpovědnost za kontrolu a zohlednění možných patentových práv
třetích osob a rovněž existující legislativy v zemi montáže před montáží našeho produktu. 4. Nelze dovodit žádnou odpovědnost z
těchto obrázků nebo výroků a ani z našeho volně dostupného poradenství.  5.Vytištěné obrázky se používají jen jako návod.
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