Karta techniczna płytek Stellastone :
Opis ogólny.
1.

płytki zostały zaprojektowane do nowoczesnych i tradycyjnych wykończeń pomieszczeń mieszkalnych oraz publicznych. Wyprodukowane z
naturalnych składników na bazie cementu oraz kruszyw są produktem ekologicznym. Produkt nawiązuje swoją trwałością do kamienia naturalnego.

2.

dla uzyskania wyjątkowego i charakterystycznego wyglądu wszelkiego rodzaju przebarwienia i nierówności są efektem zamierzonym i nie
podlegają reklamacji.

3.

swoją pełną wytrzymałość płytki osiągają dopiero po przyklejeniu na ścianie.

4.

transport płytek powinien odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta.

Przechowywanie.
1.

dla zachowania czystego wyglądu płytki należy przechowywać pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniami waruunków atmosferycznych
i wszelkimi zanieczyszczeniami.

Pielęgnacja.
1. płytki należy chronić przed zanieczyszczeniem chemicznym i organicznym. W razie zanieczyszczenia organicznego należy usuwać brud przy użyciu
wody i zwykłych środków myjących – niebarwiących.

Układanie płytek
1.

układanie płytek rozpoczynamy od wypoziomowania ściany, poprzez zamocowanie prostej listwy od dołu. Płyki przyklejamy na czystą, suchą i
równą powierzchnię.

2.

przed przyklejeniem płytek należy sprawdzić, czy nie posiada ona widocznych wad.

3.

z powodu różnych odcieni podczas klejenia należy wyklejać płytki równocześnie z kilku opakowań co ma dać efekt naturalny. Podłoże musi
przenosić obciążenie płytek. Ogrodzenia, murki, na które zamierzamy przykleić płytki powinny posiadać izolację poziomą od fundamentów.

4.

powierzchnię, na którą naklejamy płytki, pokrywamy środkiem gruntującym, a w przypadku powierzchni gipsowych gruntowanie należy wykonać
dwukrotnie. Temperatura podczas układania kamienia nie powinna być niższa od + 5°C.

5.

do klejenia należy używać kleju do kamienia lub glazury.

6.

płytki można układać bezfugowo lub z fugami w zależności od pożądanego efektu. Fuga powinna być usuwana z powierzchni płytki na świeżo.
Najlepiej jest zabezpieczyć płytki taśmą malarską przed fugowaniem. Nie zostawiać śladów fugi na powierzchni płytek do wyschnięcia.

7.

w razie potrzeby można przeszlifować krawędź, usuwając ewentualne nierówności. Płytki można również łatwo docinać używając szlifierki
kątowej zaopatrzonej w tarczę do cięcia kamienia.

8.

wiercenie otworów powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu wiertła diamentowego.

9.

płytki do przeznaczone do stosowania wewnątrz nie wymagają impregnacji. Płytki przeznaczone do klejenia na zewnątrz budynków są
impregnowane przez producenta ( odpowiednie oznakowanie na opakowaniu)

10. zastosowanie do montażu chemii budowlanej renomowanych producentów gwarantuje odpowiednią jakość realizacji.

Gwarancja.
1.

gwarancja nie obejmuje : uszkodzeń mechanicznych, wadliwego montażu, uszkodzeń środkami chemicznymi, postępowania
niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

2.

zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić przed montażem lub najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia.

3.

na trwałość płytek producent udziela 15 lat gwarancji. Składanie reklamacji pod adrresem : biuro@stellastone.pl

