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

• Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją.
F A C H E U N Dżadne
S C H Nspecjalistyczne
E L L E V E R L E G U narzędzia.
NG:
• Nie EsąI Nwymagane
• Płytki
być
montowane
istniejących
• mogą
Bevor Sie
die Fliesen
verlegen, na
lesen
Sie bitte diese podłogach
Anweisungen i
sorgfältig
durch.
podłożach,
które
są solidne, gładkie, suche, równe, pewnie
• Es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
zamocowane
i czyste.
• Fliesen können
auf vorhandenen Fußböden und Unterböden verlegt

werden, die fest, glatt, trocken, eben, sicher befestigt und sauber sind.
Niezbędne
narzędzia:

• NóżNręczny,
z Iostrzem
OTWEND
G E S W E Rdo
K Z dużych
EUG:
obciążeń
• Handmesser mit robuster Klinge
• Gerade
Kante
• Prosta
krawędź
• Bleistift oder Kreidemarker
• Ołówek
lub marker kredowy
• Maßband
• Taśma miernicza
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1.

1.

Stellen Sie sicher, dass die Bodenoberfläche glatt, eben, trocken,
sauber und frei von Fett und Öl ist. Prüfen Sie, ob keine Risse, Spalten,
Nägel oder andere Schäden vorhanden sind. Flicken oder füllen Sie alle
großen Löcher
(A).powierzchnia podłogi jest gładka, równa,
Upewnij
się, że

sucha,
czysta i wolna od tłuszczu i olejów. Sprawdź, czy nie ma pęknięć,
szczelin, gwoździ
lubmitinnych
uszkodzeń.
Załataj
wypełnij wszelkie
Beginnen Sie
der Verlegung
an der Ecke
der zu lub
bedeckenden
Platzieren
duże Fläche.
otwory
(A). Sie die erste Fliese und achten Sie darauf, dass die

2.

„glatten” Kanten nach links und oben und die Laschen nach rechts
und unten zeigen (B). Denken Sie daran, etwa 2 mm Freiraum für jede Fliese
zu lassen, wenn Sie Fliesen an der Wand (und anderen Objekten) verlegen

2. Rozpocznij montaż w rogu powierzchni, która ma zostać pokryta.

Położyć pierwszą płytkę, upewniając się, że "gładkie" krawędzie są
Sie iweitere
Fliesen,
bis die geplante
Fläche ibedeckt
skierowaneVerlegen
w lewo
w górę,
a wypustki
w prawo
w dółist.
(B). Pamiętaj,
aby układając płytki przy ścianie (i innych obiektach) zostawić około
Sobald płytkę
Sie Wände
und Hindernisse
erreichen, müssen Sie
2mm na każdą
wolnej
przestrzeni.

3.
4.

3.

wahrscheinlich die Fliesen zuschneiden, damit sie an die Wand / an das
Hindernis passen. Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliese
und der kolejne
Wand und płytki
schneiden
überschüssige
Fliesenbreite
ab.
Układaj
ażSie
dodiepokrycia
założonej
powierzchni.

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

