PU trámy a dosky
PU trámy a ostatné dekoračné produkty (PU dosky, konzoly) sú vyrobené zo špeciálnej štrukturálnej polyuretánovaj peny. Charakteristické pre tento materiál je :





vysoká kvalita,
mechanická pevnosť,
ľahkosť a manipulácia s materiálom,
odolnosť voči vode.

Aplikácia PU trámov, dosiek




Úpravu a rezanie PU trámov a dosiek je možné ručnou pílkou na drevo s jemnými zúbkami.
Pre rezanie užších trámov a rezanie dosiek je možné použiť orezávací nôž.
Po odrezaní drsné hrany upravíte jemným šmirgľovým papierom.

1. Aplikácia PU trámov a dosiek lepením.







Pred rezaním trámov a dosiek si ešte raz riadne premerajte ako budete trám rezať a upravovať. Zvoľte si požadovanú dĺžku trámu.
Odrežte trám pílkou a jemným šmirgľovým papierom zarovnajte rohy. Buďte opatrný aby ste z boku šmirgľovým papierom neodstránili povrchovú farbu trámu 1a.
K lepeniu odporúčame použiť lepidlo NMC fix alebo montážne lepidlo v kartuši na polyuretánové materiály.
Pri lepení postupujte podľa návodu uvedeného na lepidle.
Naneste zospodu na trám lepidlo – (odporúčame kartušové lepidlo na polyuretánové materiály na jednoduché nanášanie) 1b.
Trám pritlačte na strop alebo stenu a chvíľu podržte. Potom trám podoprite podperou. Týmto zaručíte dobré prilepenie trámu na strop. Nechajte trámy podopreté po
dobu schutia lepidla. Doba schnutia je vždy uvedená na obale lepidla, ktorým trámy lepíte 1c.
 Pokiaľ nalepíte hlavný trám a do neho vsúvate ďalšie trámy je potrebné aby bolo lepidlo riadne zaschnuté 1d.
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2. Aplikácia PU trámov pomocou drevených hranolov









Pred rezaním trámov a dosiek si ešte raz riadne premerajte ako budete trám rezať a upravovať. Zvoľte si Vami požadovanú dĺžku trámu.
Odmerajte si vnútorný rozmer zakúpeného trámu. Podľa tohto rozmeru si pripravte drevený hranol 1a.
Hranol musí mať vnútorný rozmer PU trámu aby sa na tento hranom dal pripevniť PU trám - A, B, C.
Medzi hranolom a vnútornou časťou trámu nechajte cca 3cm voľný priestor dľa obrázku 1b.
Hranol pripevnite k stropu (privŕtajte ho k stropu). Pokiaľ máte 2 m trám budete potrebovať 3 hranoly na prichytenie trámu 1c.
Všetky hranoly pripevnite na strop a potom na priložte trám a z bokov ho pripevnite na hranol. (malými klinčekmi)
Ak máte dlhší trám 3 alebo 4m odporúčame prichytiť trám na viacerých miestach aby sa trám dobre prichytil k stropu.
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Vnútorné rozmery PU trámov:
A – trám 9x6cm

B – trám 12x12cm

C – trám 20x13cm

