Deck Tile Cosmopolitan
NOTICE
Instrukcja montażu:
DE MONTAGE
D E C K T instalacja:
ILE
Łatwa i szybka
COSMOPOLITAN

• Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją.
E RAPIDE E
T F A Cspecjalistyczne
ILE:
• Nie PsąO Swymagane
żadne
narzędzia.
• Płytki
montowane
• mogą
Avant debyć
procéder
au montagena
desistniejących
carreaux, prenezpodłogach
connaissance i
de cette
notice.
podłożach,
które
są solidne, gładkie, suche, równe, pewnie
• Aucun outil spécifique n’est pas nécessaire.
zamocowane
i czyste.
• Les carreaux
peuvent être posés sur les sols existants solides, lisses,

secs, planes, bien assemblés et propres
Niezbędne
narzędzia:

• NóżOręczny,
U T I L S NzÉostrzem
C E S S A I Rdo
E S dużych
:
obciążeń
• Couteau manuel supportant de grosses charges
• Règle
avec un bord droit
• Prosta
krawędź
• Crayon ou craie
• Ołówek
lub marker kredowy
• Mètre ruban
• Taśma miernicza
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1.

1.

S’assurer si la surface du sol est bien lisse, plane, sèche, propre,
exempte
de graisses
et d’huiles. L’inspecter
pourjest
détecter
d’éventuelles
Upewnij się,
że powierzchnia
podłogi
gładka,
równa, sucha,
fissures, fentes, clous ou d’autres détériorations. Boucher ou remplir tous
czystalesi wolna
od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć,
trous de grande taille (A).

szczelin, gwoździ lub innych uszkodzeń. Załataj lub wypełnij wszelkie
duże otwory (A).

2.

Commencer la pose au coin d’une surface de montage. Poser
le premier carreau tout en veillant à ce que les bords « lisses » soient
dirigés vers la gauche et vers le haut, et les ergots vers la droite et vers
Rozpocznij
montaż w rogu powierzchni, która ma zostać pokryta.
le bas (B). Penser à assurer une fente d’environ 2 mm du côté des murs
Położyć
pierwszą
płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są
(et d’autres
ouvrages).

2.

skierowane w lewo i w górę, a wypustki w prawo i w dół (B). Pamiętaj,
aby układając
ścianie
(i innych
zostawić około
Poserpłytki
d’autresprzy
carreaux
pour couvrir
touteobiektach)
la surface.
2mm na każdą płytkę wolnej przestrzeni.

3.

3.
4.

Du côté des murs, vous devez couper les carreaux pour les adapter à
l’espacekolejne
restant. Mesurer
entre le dernier
carreau powierzchni.
et le mur,
Układaj
płytkilaażdistance
do pokrycia
założonej
et couper l’excédent.

4. Po dotarciu do ścian i przeszkód prawdopodobnie będziesz

musiał/a przyciąć płytki, aby dopasować je do ściany. Należy zmierzyć
odległość między ostatnią płytką a ścianą i odciąć nadmiar szerokości

