VYPL
LNĚNÍ SPA
AR MEZI PL
LOTOVÝMII DESKAMII

Při výrobě
ě plotových desek jso
ou přípustné
é drobné odchylky
o
v rovinnosti. Plotová de
eska může
e
vykazovat drobné zm
měny v rov
vinnosti ne
ejdelší stran
ny desky stejně jakoo mírnou vydutost
v
čii
vypouklostt. Vydutost a vypouklos
st desky je přípustná do
d 1 cm.
Odchylky v rovinnossti desky způsobují při
zabudován
ní do konsstrukce vz
znik viditeln
ných
spár, kterýými je vidět skrze ploto
ovou konstru
ukci.
Z tohoto důvodu firma Beton
n Brož ss.r.o.
doporučuje
e prostor mezi
m
jednotliivými plotovvými
deskami
vyplnit
výplňovým
materiá lem.
K vyplněníí těchto spár vz
zniklých m
mezi
jednotlivým
mi deskam
mi doporuč
čujeme po
oužít
přípravek S
Sikaflex® -11FC+ na bá
ázi polyureta
anu.
Polyuretan
ny jsou odolné
o
vůč
či klimaticckým
změnám, jako jsou výýkyvy teplot a také vůč i UV
záření. Dííky těmto odolnostem
o
m mají výra
azně
hem
delší životn
nost a plní ochrannou
o
funkci mnoh
déle než jiiné tmelící přípravky na
n bázi akryylátů
či silikonů.. Tmelící přípravek
p
Sikaflex® -11
1FC+
je dodáván
n v 300 ml kartuších, které umožžňují
snadnou a rychlou aplikaci. Jedná se
e o
přípravek sloužící k lepení
l
a tm
melení, kterrý je
dodáván v barevných odstínech obdobných
h barev, jako
o má plotov
vý systém. S
Samotnou instalaci lze
e
provádět d
dvěma způssoby.
▪ Prvním zzpůsobem je
e aplikace tmelu
t
při insstalaci dese
ek, kdy zkušebním uloožením zjistíme, kde je
e
třeba tmel pro zaplně
ění spáry na
anést. Poté
é desku vyjm
meme a tmel nanesem
me na potře
ebné místo..
Poté desku
u opět usad
díme na mís
sto.
▪ Druhým zzpůsobem je
j tmelení spár
s
po dokkončení instalace dese
ek. Místa, kkde vzniknou spáry, se
e
tmelí ze zadní stranyy desek, jak je patrné
é z přiložený
ých obrázků. Po naneesení tmelu
u jej finálně
ě
zapravíme
e pomocí vo
ody s tenzid
dem. Toto zzapravení nejlépe
n
prov
vedeme prsstem. V příp
padě desekk
oboustrann
ných se spá
árování prov
vádí na jedn
né straně plotové kons
strukce.
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