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Montarea plăcilor poligonale – instrucțiuni oferite de Academia meşterului HORNBACH

Pas cu pas  Spațiu pentru notițele dvs.

Montarea

Pasul de lucru 1
Mortarul pentru montarea pietrei naturale amestecat corect
are o consisten#ă rigidă. Dacă mortarul este prea sub#ire,
plăcile învecinate se pot ridica. Aplica#i stratul de mortar pe
o suprafa#ă pe care să o pute#i acoperi complet cât timp
mortarul este „descoperit”. Aplica#i mortarul într-un strat
gros de 4 cm.

Pasul de lucru 2
Cel mai simplu mod de a ob#ine un strat de mortar de
grosime uniformă este să folosi#i două #ipci de lemn groase
de 4 cm #i o sculă de nivelat sau un dreptar cu care să
nivela#i stratul de mortar. După ce a#i nivelat stratul de
mortar, înlătura#i cele două #ipci de lemn.

Pasul de lucru 3
Acum a#eza#i plăcile poligonale în mortarul proaspăt #i
bate#i-le u#or cu ciocanul din cauciuc. Cu ajutorul grosimii
de 4 cm a mortarului pute#i egaliza cu u#urin#ă diferite
grosimi de plăci. Rosturile nu se umplu cu mortar de
montare!

Pasul de lucru 4
Începe#i montarea dintr-o margine. Aranja#i deoparte
plăcile cu muchii drepte. În cazul în care a#i planificat
aranjarea plăcilor poligonale #i a#i fotografiat-o (consulta#i
„1. Pregătire”), pute#i folosi acum această imagine ca
model.

Pasul de lucru 5
Pute#i înfrumuse#a modelul de montare printr-o a#ezare
mixtă a plăcilor mari #i mici. Lă#imea rosturilor trebuie să fie
unitară. În timpul montării, controla#i alinierea suprafe#ei #i
înclina#ia folosind o nivelă cu bulă de aer.

Pasul de lucru 6
Elimina#i din rosturi excesul de mortar înainte de a se întări,
folosind o mistrie de rosturi – până la minim 2 cm adâncime.
Cel mai bine este să face#i acest lucru pe sec#iuni, în
timpul montării. Mortarul trebuie să fie întărit atunci când
umple#i rosturile.

Umplerea rosturilor
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Pasul de lucru 1
După uscarea mortarului de montare, pute#i umple rosturile.
Amesteca#i mortarul pentru rosturi până când devine
vâscos #i turna#i-l direct în rosturi. Cu cât lucra#i mai
cu precizie, cu atât mai bună va fi cură#area ulterioară
a suprafe#ei. Pentru aceasta folosi#i mereu apă curată
#i cură#a#i până când ob#ine#i o suprafa#ă pavată fără
peliculă de ciment.

Pasul de lucru 2
La legătura cu peretele se rostuie#te cu silicon permanent
elastic pentru piatră naturală.
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