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Felhasználási útmutató
DELAP struktúrákhoz
Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el a termék felhasználása elıtt!!!
DELAP lappal burkolt falfelület élettartama nem az általunk gyártott anyagtól, hanem
az alapfelület kiképzésétıl függ.

Alapfelületre vonatkozó követelmények:
- Lábazatoknál, nagy vízterheléső helyeknél MESZET ne használjanak a felület
kiegyenlítı vakolatban! Használjanak kétszer rostált sódert, cementet vagy fagyálló
csemperagasztót a vízfelszívódás elkerülése érdekében.
- Kocsi lejáró támfalát, földbe épített kerítéseknél a földdel érintkezı oldalakat teljes
vízszigeteléssel kell ellátni, ugyanis az onnan a falba szívódó víz megfagy, a burkolat
csemperagasztóval együtt leválhat. Ez az egyszerő fizikai hatás más nem DELAP
burkolatra is vonatkozik.
- Az alapfelület megfelelı állékonyságú, szilárdságú, száraz legyen burkolás elıtt.
- Amennyiben a falfelület nagyon nedvszívó, használjanak univerzális alapozót a
csemperagasztó hirtelen kiszáradásának elkerülése érdekében.
A DELAP lap hıszigetelésre kiválóan ragasztható, de sötét színek (vörös, bordó, fekete,
sötétbarna, antracit, stb.) választása nagy falfelületre nem ajánlott, mert a nagy hı bevitele
napsütéskor rongálhatja a felületet.

A DELAP struktúrákról:
Az esztétikai hatás érdekében, javasoljuk, hogy a lábazatokhoz ne világos színtónust
válasszanak, mert hiába mosható a falfelület akkor sem lehet elkerülni, hogy a kosz által
felkerülı pigment le ne fesse a falfelületet.
- A színazonosságot csak az egy gyártásból származó lapokhoz tudjuk garantálni!
- Az interneten, prospektuson megjelenı színek tájékoztató jellegőek a valóságtól eltérhetnek
- A lapok színét úgy ellenırizze, hogy felfejti az öntapadó védıfóliát, majd ragassza vissza
miután meggyızıdött, hogy a szín megfelelı.
- A lapok ollóval vághatóak, a csemperagasztóban már beágyazva tapétavágó késsel
méretre igazítható. Vágáskor esetlegesen az öntapadó védıfólia a széleknél elválhat
az anyagtól. Ilyenkor kis tapétázó gumihengerrel dolgozzuk vissza az anyagra az
öntapadó fóliát, fıleg a széleken. Ez azért fontos, hogy a fugázáskor ne folyjék a
csemperagasztó a lapokra.
Delap dísztégla, bontott tégla struktúrák:
- 50 db 73x243 mm (+-1mm) mérető lapot adunk 1 m2 felületre 8-10mm-es fuga méretet alapul véve. Ennél kisebb fugát nem javasolunk esztétikai
megfontolásból, mert nem adja vissza a téglahatást.
- Ne fugakeresztet használjanak felrakáskor, hanem 8-10 mm-es kb. 80-100 cm hosszú
fugalécet.
Delap terméskı, hasított kı, mini hasított kı struktúrák:
- Több dobozból felhasználva, a perforálásoknál szedjük szét és keverjük a szabálytalan
lapokat a véletlenszerő megjelenés érdekébe.
- Ne keressünk szabályokat a lapok formái közt.
- A 4m2-es dobozban, 4m2 felületre elegendı anyagot biztosítunk úgy, hogy abból legalább
10% fugafelület feltételezett, az optimális fugafelület látvány szempontjából beltéren 15%,
kültéren 15-20%

- A megvásárolt DELAP lapokat lehetıség szerint egy éven belül használják fel,
tárolása száraz hővös helyen történjen. A lapok 10 ºC alatt merevek, könnyen
törhetnek.

Ragasztás, fugázás:
- Ha a hımérséklet 25 ºC feletti, vagy a burkolandó felület hımérséklete meghaladja a
25 ºC-ot, NE RAGASSZANAK, a csemperagasztó miatt, mert a ragasztás minısége nem
megbízható, és a burkolat élettartama kérdéses lesz.
- Ha a hımérséklet 5 ºC alatti, vagy a burkolandó felület hımérséklete nem éri el az 5 ºC-ot,
NE RAGASSZANAK, mert az anyagokban a kémiai kötés nem jön létre biztonságosan, éjszakára lefagyhat a felhordott felület, a DELAP lapok is nagyon merevek,
könnyen törhetnek.

- Ragasztáskor kizárólag FLEX csemperagasztót használjanak!!!
- Hígfolyósabb legyen a csemperagasztó, mint a hagyományos csempe ragasztásakor!
- Világos tónusú DELAP lapokhoz fehér, sötét tónusú DELAP lapokhoz pedig szürke
csemperagasztót ajánlunk.
- Nagyobb mérető lapok ragasztóba ágyazása után kismérető gumihengerrel hengereljük át
a lapokat!
- A felhasználásra kerülı csemperagasztónak, a DELAP lap teljes hátfelületével
érintkeznie kell ragasztáskor!
- Ne felejtsék el, hogy a csemperagasztó maga a fuga anyag is.
- Színes fugaképzésnél a fehér csemperagasztóba azonos keverési aránnyal keverjenek
színes fugázó anyagot, és a keverékkel ragasszanak (De kérjük, hogy nagy felületen
kerüljék ezt!)
- Csapó esıtıl védjék a frissen ragasztott felületet.
- Fugázásnál egy 1,5 collos ecsetet használjanak úgy, hogy a még hígfolyós csemperagasztót húzzák ki a fugahézagban vályút képezve úgy, hogy a papír széléig
érjen a ragasztó.

Szükséges eszközök:
-

-

3-4 mm-es fogazott glettvas
1,5 colos ecset
Keverıszár, vödör
Olló, tapétavágó kés
Kismérető gumihenger
Vízmérték (dísztégla struktúrához)
Fugaléc 80-100 cm (dísztégla struktúrához)

HA ÚGY ÉRZIK, HOGY VALAMIBEN BIZONYTALANOK TELEFONÁLJANAK.
KÖSZÖNJÜK, HOGY BENNÜNKET VÁLASZTOTTAK: DELAP CSOPORT

