
INSTRUKCJA MONTAŻU MASKOWNICY KARNISZA

PRZECHOWYWANIE 

Prefabrykaty Regipro, do czasu ich montażu, powinny być składowane poziomo na równej powierzchni w suchym 
pomieszczeniu. 

Materiały montażowe(kleje, farby) należy przechowywać według wytycznych producentów.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

materiały:
ź wkręty TN do suchej zabudowy
ź klej poliuretanowy w pianie lub klej gipsowy (np. Ceresit Ct84 lub Knauf Perlfix) 
ź masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych (np. Knauf Uniflott)
ź akryl malarski do uszczelnienia krawędzi
ź kołki do wkrętów (odpowiednie do rodzaju sufitu/ściany)

narzędzia:
ź wiertarko-wkrętarka
ź wiertło do betonu
ź nożyk
ź poziomica
ź miarka
ź ołówek
ź papier ścierny
ź piła do drewna
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MONTAŻ

Krok 1
Wyznacz miejsce montażu

Za pomocą ołówka i miarki wyznaczamy miejsce montażu maskownicy. Pamiętaj aby zachować 
odpowiedni odstęp na karnisz lub szynę karnisza.
Następnie zaznacz miejsca w których przykręcisz blaszki montażowe. Odstęp między blaszkami to 
maksymalnie 1,2m. Blaszkę warto umieścić na łączeniu maskownic - ułatwia to wyrównywanie krawędzi.
Po zaznaczeniu punktów przykręć blaszki przy pomocy wkrętów i kołków.
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MONTAŻ

Krok 2
Zamontuj maskownice

Przeszlifuj delikatnie krawędzie cięte, ułatwi to późniejsze szpachlowanie.
Na szczelinę z styropianem nałóż klej poliuretanowy lub gipsowy. 
Następnie nałóż maskownicę na blaszki montażowe, tak aby blaszka znalazła się między styropianem a 
płytą. 
Na koniec użyj wkrętów żeby przykręcić maskownicę do blaszek.
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MONTAŻ

Krok 3
Zamontuj kolejną maskownicę

Następną maskownicę montujemy w ten sam sposób co w poprzednich krokach.
Na łączenie maskownic warto nałożyć odrobinę kleju aby usztywnić połączenie.
Jeśli potrzebujesz przyciąć na wymiar użyj piły do drewna.
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MONTAŻ

Krok 4
Szpachlowanie i akrylowanie

Po związaniu kleju można przystąpić do szpachlowania połączeń.
Użyj masy szpachlowej do płyt gipsowo-kartonowych (zalecamy Knauf Uniflott).
Nałóż równomiernie szpachelką na miejsca połączeń oraz na główki wkrętów.
Po wyschnięciu przeszlifuj papierem ściernym.
Nałóż akryl w miejsca łączeń maskownicy z ścianą oraz sufitem.
Po wyschnięciu zabudowa jest gotowa do malowania!
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Uwagi końcowe.
 Przy pracach montażowych należy dostosować się do wskazówek technicznych producentów użytych materiałów. 

Informacje takie można znaleźć na opakowaniach tych materiałów oraz w ich kartach technicznych.
W razie wątpliwości należy konsultować się ze sprzedawcą materiałów.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach 
oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postępowania są uznawane za powszechne, jednak 
każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelki możliwy sposób, 
włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach,o przydatności 
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Nasza firma nie 
może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, 
bądź błędnego użycia jej materiałów.

Strona 6 z 6

WMB 2 Sp. z o.o. sp. k. | ul.1 Maja 86 | 47-480 Pietrowice Wielkie | Tel: (+48) 32 415 45 93 |  | wmb@wmb.pl www.wmb.pl

Data aktualizacji: 01.10.2022
Poprzednie instrukcje tracą ważność z dniem wprowadzenia nin. aktualizacji.

mailto:wmb@wmb.pl
mailto:wmb@wmb.pl
http://www.wmb.pl

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

