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Felrakási útmutató Mardom Decor profilokhoz

1. A felhasználni kívánt profilokat a munka 
megkezdése előtt 48 órával abban a he-
lyiségben kell tárolni (akklimatizálni), ahol 
azok később felragasztásra kerülnek.

2. Illessze a profilt a felhelyezni kívánt pozíci-
óba a falra vagy a mennyezetre.

3. Jelölje be a profil alsó és felső szélét egé-
szen a sarokig, addig, ahol a következő 
profil kerül felhelyezésre.

4. Ismételje meg a bejelölést a következő, 
merőleges falon is.

5. Miután berajzolta a felszerelni kívánt sze-
gélyek körvonalát, határozza meg a gér-
vágás két végpontját. Az alsó vágási pont 
a profil alsó peremén a sarokban, a falak 
találkozásánál lesz, a felső vágási pontot 
pedig ott jelölje ki,  ahol a mennyezeten a 
szegélyléc felső pereme (90 fokban) met-
szi a 3.-as pontban a merőleges falra beraj-
zolt felső szegélyvonalat.

6. A profil magasságának megfelelő gérvágó-
val vágja el a profilt a kijelölés alapján.  A 
megfelelő illeszkedés érdekében figyeljen 
a pontos vágásra! Fontos: INOX és Alu 
profilok pontosan 45 fokban vágandók.

7. A profil bal oldalára, annak teljes hosz-
szában, az érintkezési keresztmetszetre 
vigyen fel Fix Pro vagy Fix Extra ragasztót. 

8. A ragasztót hullámvonalban vigye fel, il-
letve kizárólag nagyon kis érintkezési ke-
resztmetszettel rendelkező kis profilok 
esetében egyenes vonalban.

9. Nyomja erősen a profilt a felületre. Az 
esetlegesen kitüremkedő ragasztót távo-
lítsa el.

10. A két panél érintkezésétnél használjon  
Fix Extra ragasztót.

11. Ismételje meg az eljárást a merőleges fa-
lon is. Ragasztózza be és helyezze fel az 
illeszkedő szegélyt is. 

12. A profilok találkozásánál a réseket Fix 
Extra ragasztóval tömítse be, majd szorít-
sa össze a két profilt. Az esetleg kiprése-
lődő ragasztót távolítsa el. A felhelyezést 
követő kb 1-2 órával az illesztéseket újra 
ellenőrizze és az időközben megjelenő ra-
gasztót ismételten távolítsa el.
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13. A profil és a fal/mennyezet között megje-
lenő réseket Fix Extra ragasztóval tömítse 
be. Az esetleg kipréselődő ragasztót távo-
lítsa el. A felesleges ragasztó a száradást 
követően ledörzsölhető. 

14. A végső simításokat spakli segítségével vé-
gezze el.

Egyéb
A Mardom Decor Elite és Mardom Decor Prestige termékek kültérre, valamint nagy páratartalmú helyiségekbe is elhelyezhetők, de ebben 
az esetben kizárólag Fix Extra ragasztó használható, illetve gondoskodni kell a profilok kültéri festékkel történő lefestéséről is. 
Javasoljuk a szerelés előtt a profilok tényleges méretének leellenőrzését, mivel kisebb méreteltérés a katalógushoz képest elképzelhető.
Világító szegélyek esetén szükséges lehet alumínium fólia használata. 

Garancia
Minden Mardom Decor termék 12 havi garanciával rendelkezik, melynek feltétele a Mardom Fix Pro / Fix Extra ragasztók használata, illetve 
jelen szerelési útmutató betartása.  A nem megfelelő előkészület, vagy szerelés következtében fellépő károkra a garancia nem terjed ki. 

Főbb technikai adatok (részletesebb technikai adatok a www.mardom-sp.pl oldalon találhatók)

Kollekció Elite Prestige
gyártói anyagnév PolyForce ProFoam
anyag habosított polisztirol duo-polimeráz-poliuretán
festhetőség festhető egy komponensű alapozóval festve, festhető
kémiai tulajdonság nem öregszik, a legfontosabb hatásoknak (nap, nedvesség) ellenáll
méretállóság mérete nem változik az idő folyamán
nedvesség hatása mechanikai tulajdonságait a nedvesség nem befolyásolja
hanghatás semleges
UV / napsugárzás hatása UV álló csak végső festés után UV álló
egyéb - ütésálló
sűrűség (kg/m3) 350-450 185-220
vastagság (mm) 7-32 8-30
tűzállóság? nem csak külön kérésre
ütésálló? igen igen
keménység (shore)*  55 - 60 Shore D >35 Shore D
oldószer és nedvességálló? igen igen
felület előkészített sima és matt felület a jobb festéktartáshoz
UV álló igen csak festés után
70°C-ig hőnek ellenáll igen igen
méretstabilitás igen igen
CFC mentesség igen igen
mérgező anyag (azbeszt, cián) 
mentesség

igen igen

olvadáspont / gyulladáspont 170-190°C (olvadásfok) 350°C (gyulladáspont)
lináris hőtágulási együttható 40-60 . 10-6m/k m 40-60 . 10-6m/k m
terheljhetőség kg/m2 350 180
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Megjegyzések:

• Elite kollekció anyaga a PolyForce® (nagy sűrűségű polisztirol), mely a mechanikai igénybevételeknek jól ellenáll. Az Elite kollek-
ció speciális, sima, impregnált SupremeSatin® védőrétege a terméknek sima felületet és elegáns, selymes fényt kölcsönöz, mi-
közben a festékanyag felszívódását is megkönnyíti.  A védőréteg következtében a szennyeződések eltávolítása is könnyebbé válik.

• Prestige kollekció alapanyaga a könnyű súlyú, de nagy sűrűségű és ellenálló ProFoam®, melynek poliuretán tartalma lehetővé 
teszi éles peremek és mély díszek kialakítását.

• Flex termékek rugalmas, hajlítható kivitelben készülnek, ideálisak íves felületeknél. Hossz: 200 / 235 cm 
• Ezen, illetve a LED jellel ellátott termékek LED-es világításra alkalmasak.
• SupremeSatin® - Külön kérésre a termékeket SupremeSatin® lakkbevonattal látjuk el, mely tökéletesen sima, selyemfényű, 

hófehér színt biztosít.
• A katalógusban ezen jellel megjelölt termékek speciális védőréteggel készülnek, mely extra simaságot, vízzel szembeni 

ellenállóképességet biztosít, valamint mely elősegíti a festék könnyű beszívódását.
• Mardom Fix Pro - Mardom termékek belső felületre történő ragasztására használandó ragasztószer.  Ez a gyorsan száradó 

és szagtalan ragasztó nagyon tartós és erős tapadást biztosít. Oldószert nem tartalmaz. Használható különböző felületen, pl kő, 
gipszkarton, fa, beton- stb burkolathoz.

• Mardom Fix Extra - A Mardom termékek felületre történő ragasztására és az egyes elemek közötti rések eltüntetésére egya-
ránt használandó erős és tartós ragasztóhatást biztosító ragasztó, mely oldószert nem tartalmaz. Használható különböző felüle-
ten, pl kő, gipszkarton, fa, beton- stb burkolathoz.

• A garancia feltétele a Mardom ragasztók használata.  
• Egy tubus ragasztó átlagosan 6-8 méter 8cm-nél keskenyebb, illetve 4-6 méter ennél szélesebb szegély felragasztására elegendő. 
• Aktuális Mardom Decor katalógus letölthető a www.inku.hu honlap ‚Hasznos holmik / Letölthető katalógusok’ menüpont alól.


