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Nivelační systém pro 
velkoformátovou dlažbu

> jednoduchý šroubovací systém
> usnadňuje plošné srovnání dlažby
> bez potřeby dalšího nářadí
> snadné zpracování
> šetří čas

Popis produktu

Nivelační systém se skládá z plastové podložky  a šroubovací dotahovací hlavy. Je možné jej použít na 
veškerou dlažbu do síly 12mm (šroubovací hlava BIS 12 černá), popř. až 20mm (hlava BIS 20 šedá). Plastové 
podložky jsou k dispozici v provedení FB 17 (tl. 1,7mm) a FB 10 (tl. 1,0mm). Jednoduchý šroubovací systém 
výrazně urychluje práci při pokládce zejména velkých formátů. Pro aplikaci není třeba dodatečného nářadí. 

Balení:
Obal Velkoobchodní obal Paleta

150ks / KE 2 24
250ks / KS 14 252

Skladování: 
V suchu a chladu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po neomezeně dlouhou dobu. 
Chraňte před UV zářením.

Zpracování

Zpracování: 
Na připravený podklad natáhněte lepicí maltu vhodným zubovým hladítkem a založte první dlažbu. U velkých 
formátů pracujte kombinovanou metodou Buttering-floating. Následně posuvným pohybem umístěte 
podložky do lepidla tak, aby závit směroval nahoru. Poté položte sousední dlažbu v požadovaném odstupu 
(šířce spáry). Na vystupující tělo podložky se závitem našroubujte hlavu BIS 12 (resp. BIS 20) a lehce 
dotáhněte tak, aby povrch dlažby ležel v rovině. Neutahujte příliš silně, aby nedošlo k předčasnému zlomení 
podložky v místě zeslabení. Po řádném vytvrzení lepidla odšroubujte hlavy a vyčnívající závity uražte palicí. 
Šroubovací hlavy jsou opakovaně použitelné.
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Podklad

Vhodné podklady: 
Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní 
poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty 
smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti 
zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí 
malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u 
kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy.&nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, 
týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně 
platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.


