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2 | 
szlifowaną

Instrukcja montażu
Elementy szalunkowe dla podłóg szlifowanych

1 | Kaseta do zalewania jastrychem
Po prawidłowym ustawieniu kasety podpodłogowej 
względem pozostałych elementów systemu, przy pomocy 
2 gwoździ dyblowych kasetę zamontować do surowego 
podłoża.

Element szalunkowy dla podłogi szlifowanej umieścić             
w kasecie podpodłogowej wprowadzając go od góry.

Wypoziomować element szalunkowy do szlifowania                
do ustalonej wysokości podłogi (FFB) za pomocą śrub 
poziomujących.

Umieścić pokrywę elementu szalunkowego do szlifowania 
w szalunku. W celu łatwiejszego demontażu pokrywy, 
element szalunkowy spryskać olejem szalunkowym. Nie 
należy stosować żadnych dodatkowych warstw oddzie- 
lających. 

Powierzchnię podłogi pokryć izolacją, warstwą tłumiącą 
odgłosy dźwięków oraz wylewką. 

Na przygotowaną warstwę wylewki, nanieść końcową 
warstwę podłogi do szlifowania. Powierzchnię podłogi 
szlifować aż do całkowitego wyrównania poziomu powierz- 
chni do założonej wysokości.

Szlifowalne elementy szalunkowe UNSKH, okrągłe i czworokątne, zakres poziomowania od 96 mm do 155 mm. Wymiary montażowe  308 mm (okrągłe) i 261 x 261 mm (czworokątne). Ø
Przystosowane do montażu w szlifowanych posadzkach z asfaltu i jastrychu. Zestaw składa się z: składanego elementu szalunkowego, nóżek poziomujących i ścieralnej pokrywy.
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10 | Montaż wypełnienia

Elementy szalunkowe dla podłóg szlifowanych
Instrukcja montażu

7 | Usuwanie pokrywy
Po finalnym oszlifowaniu powierzchni podłogi, pokrywę 
usunąć, a następnie zwolnić śruby montażowe szalunku.

Ostrożnie zsunąć element szalunkowy, a następnie 
usunąć z przygotowanego otworu montażowego.

Ramkę poziomującą umieścić w otworze montażowym 
podłogi. W razie konieczności w celu wytłumienia hałasów, 
stopy poziomujące należy wyposażyć w gumowe osłony. 
Podstawy stóp poziomujących przytwierdzić do podłoża 
za pomocą śrub. Wypoziomować ponownie do powierz-  
chni wykończonej podłogi.

Wypełnieniem pokrywy należy posługiwać się z dużą 
ostrożnością (zarówno podczas szlifowania jak i montażu 
w pokrywie). W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 
wyprowadzenie kablowe, lub tubus należy okleić taśmą 
samoprzylepną. Przygotowany wkład należy umieścić           
w ramie kasety.

Ostrożnie uzupełnić szczeliny pomiędzy rantem kasety,        
a powierzchnią wykończonej podłogi odpowiednią masą 
wypełniającą / uszczelniającą.

Przed przystąpieniem do montażu systemów kanałów 
podłogowych wszystkie prace należy skoordynować          
z wszystkimi pozostałymi branżami.
Elementy szalunkowe wyrównane do górnej krawędzi 
wykończonej podłogi muszą być przygotowane 
znacznie wcześniej przed nałożeniem jastrychu. Obszar 
roboczy musi zostać odgrodzony i zabezpieczony 
podczas montażu.
Ostatnia warstwa powierzchni podłogi musi zostać 
wielokrotnie wyszlifowana, aż do osiągnięcia równego 
poziomu z elementami szalunkowymi (patrz rysunek 6).
Przed nałożeniem ostatniej warstwy podłogi, należy 
dokładnie sprawdzić, czy elementy szalunkowe 
wyrównane są dokładnie do poziomu ostatecznego 
podłogi.
Element szalunkowy pozostaje w podłodze podczas 
całego procesu wykańczania podłogi, a jego ostrożne 
usunięcie następuje dopiero przed instalacją jednostki           
ze stali nierdzewnej.
Podczas wykonywania wszystkich kolejnych prac należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić 
jednostki instalacyjnej i gotowej podłogi.
Jeśli prace zostały przeprowadzona dokładnie, 
powstałe szczeliny kompensacyjne po wypełnieniu 
masami uszczelniającymi są praktycznie niezauważalne. 
Gorący asfalt i wylewki muszą być nakładane z zachowa- 
niem najwyższej ostrożności i dokładności w celu wyeli- 
minowania niedociągnięć w obszarze jednostki szalun- 
kowej.
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Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiekolwiek powielanie 
elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego 
dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.


