
1. Przygotowanie podłoża

 W przypadku stosowania w obniżonych
temperaturach, podłoża nie mogą być pokryte szronem, 
lodem ani śniegiem. Sprawdzić przyczepność istniejących 
tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.

Zanieczyszczenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca 
będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić 
szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem 
preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją 
techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio 
mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a 
potem umyć wodą pod ciśnieniem.

2. Pomiary

Należy zmierzyć podane wymiary parapetu:
a) Długość w świetle okna (fot. 2.)
b) Głębokość światła okna(razem z częścią parapetu, która 
będzie wchodzić pod ościeżnicę okna)(fot. 3.)
c) część parapetu, która będzie wystawać poza światło 
okna (z reguły 3 - 16 cm w zależności od montowanej 
sztukaterii).(fot. 4.)

fot. 1. Przygotowanie podłoża

fot. 2. Pomiar długości

fot. 3. Pomiar głębokości

fot. 4. Pomiar zakończeń fot. 5. Docinanie
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fot. 6. Docinanie

fot. 7. Docięty parapet

fot. 9. Klejenie

fot. 10. Klejenie

fot. 8. Przymierzanie

fot. 11. Pomiar spadku

3. Docinanie parapetu

Docinkę można wykonać za pomocą piły do 
drewna(fot. 5.), brzeszczotu lub szlifierki kątowej(fot. 6.).  

4. Klejenie

Przed klejeniem należy upewnić się, że docięty 
parapet pasuje do okna(fot. 8.). Do klejenia użyć kleju do 
styropianu Ceresit CT84. Należy nałożyć klej wokół 
obwodu parapetu(~2cm od krawędzi), pasami na 
parapet(fot. 9.) i na ścianę (fot. 10.)(maksymalny odstęp 
między pasmami kleju ~5 cm). Po 2–4 minutach od 
nałożeniu kleju trzeba nałożyć parapet na ścianę i z 
niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty.  Parapet 
należy zamontować tak aby spadek wynosił nie mniej niż 
7°(fot. 11.). W celu zapewnienia odpowiedniego spadku 
można  posłużyć się podkładkami dystansującymi (fot. 10.).
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5. Wykończenie końców

Zakończenia parapetów (miejsca bez powłoki) 
należy pokryć  masą naprawczą WMB (fot. 12. ) tak, by 
pokryć całą odkrytą powierzchnię styropianu (fot. 13. ).

6. Spoinowanie połączeń ze ścianą i oknem

Łączenia parapetu ze ścianą należy zabezpieczyć 
uszczelniaczem StoSeal F505. W tym celu trzeba 
zabezpieczyć taśmą maskującą okno (ścianę) i parapet (fot. 
14). 

W celu uzyskania odpowiedniej głębokości spoiny, 
należy stosować odpowiedniej grubości sznur 
polietylenowy (średnica sznura powinna wynosić 120% 
szerokości szczeliny).
 Szczeliny trzeba wypełniać w sposób ciągły (bez 
przerw technologicznych), nie pozostawiając w nich 
pustych przestrzeni(fot. 15). W ciągu 5 minut 
powierzchnię wypełnienia należy spryskać wodnym 
roztworem mydła i wygładzić podobnie zwilżanym 
narzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar materiału(fot. 
16, 17).  

fot. 13. Wykończenie końców

fot. 12. Wykończenie końców

fot. 14. Zabezpieczanie połączenia taśmą fot. 15. Nakładanie uszczelniacza

fot. 16. Wygładzanie połączenia fot. 17. Gotowe połączenie



5. Malowanie

Po związaniu masy naprawczej i uszczeniacza (ok. 
24 godziny w zależności od warunków) można przystąpić 
do malowania. Zalecamy użycie farby elewacyjnej 
StoColor Dryonic®. 

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. 
Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 
4%.  Farbę wymieszać. Nie rozcieńczać. 

Produkt aplikować jednokrotnie pędzlem (fot. 18.) 
lub wałkiem(fot. 19.), grubą warstwą w ilości ok. 0,12 - 0,15 

2L/m . Przy dwuwarstwowym systemie  zachować min. 24-
godzinny przedział czasowy pomiędzy nakładaniem 
kolejnych warstw.

Pracować metodą „mokre na mokre” malując 
płaszczyznę w sposób ciągły, aby uniknąć powstania 
śladów od użytego narzędzia malarskiego, smug i 
przebarwień.  Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej 
partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać 
przed użyciem. 

fot. 19. Malowanie powierzchni

fot. 18. Malowanie powierzchni

 Data publikacji 12.10.2018. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.
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