
Beépítési 
Lcir 

útmutató 

végleges használati szint felett le-
gyen. Ez az 5-6 mm túlemelés a bur-
kolat bevibrálásakor,a zúzalékágy 
tömörödésével reciukálódik a nulla 
szintre, illetve ekkor egyenlít ődnek 
ki a burkolókövek közötti esetleges 
magassági különbségek is. 
Nagyobb lejtésű  burkolatok esetében 
a térkövek fektetését lehet őség sze-
rím a burkolati mélyponton kezdjük 
el. A térköveket nem szabad szorosan 
egymáshoz illeszteni. Kérem, ügyel-
jen a fal és szegélycsatlakozások 
szakszerű  kivitelezésére! 
A sok térkőb ől összeépített, egysé-
gesen kevert, Szép és természetes 
színképpel bíró burkolat létrho-
zása érdekében kérem tartsa be a 
következő  alapszabályt: 

Mindig több raklapból építsen követ a 
burkolatba! 

Ez már egészen kis mennyiség, tehát 
több mint egy raklap termék eseté-
ben is érvényes. Végezetül a burko-
lókövek közti fugába kvarchomokot 
kell besöpörni. A burkolat törnörité-
séhez szükséges lapvibrátort csakis 
a burkolaton nyomot nem hagyó 
gumibetéttel szabad használni, 
nehogy a kész burkolaton karcolási 
nyomok maradjanak. A tömörítés 
után az egész felületet ismételten és 
alaposan besöpörjük kvarchomokkal 
és ezt követ ően a burkolat azonnal 
használatba vehet ő . 

Lépcső k 

A méretregyártott lépcs őelemeket ce-
menthabarcsba burkoljuk. Az elemek 
tökéletes felvekvését gumikalapácsos 
helyreütéssel biztosítjuk. Itt is ügyel-
ni kell a burkolat 2%-os lejtésének 
a biztosítására. Valamennyi fugát 
tartósan elasztikus, fagyálló fugázóa-
nyaggal kell lezárni. A SOFTLINE® 
illetve HARDLINU látszóéllel gyár-
tott lapokat teljes felületen cement-
habarcs vagy ragasztóhabarcs ágyba 
kefl beépíteni. Az illesztési hézagokat 
fugázóhabarccsal töltsük ki! 

DA VINCI szárazfalazó elemek 
A DA VINCV szárazfaló elemeket 
egy tömörített tört kavicsból készült 
alapra szárazon, habarcs felhasz-
nálása nélkül helyezzük egymás 
fölé. Építés közben ügyeljünk a 
minimális 10%  faldő lés betartására. 
A különböz ő  méretű  falazókövek 
a falmagasság függően a beépítési 
útmatóban leírtak szerint kerüljenek 
beépítésre! A falazással egyidej ű leg, 
kézi döngöl ővel történ ő  tömörítésset 
készül a hátfal visszatöltése is. A fal-
koronánál a csatlakozó természetes 
terep rézsűszöge nem lehet 300-nál 
nagyobb. A falazat fedköveit flexi-
bilis csemperagasztó ágyba, 	cm 
kiállással ragasztjuk be. 

Valamennyi beépitési utmutató 
letölthet ő  hivatalos honniapunkról: 
wwiv. leier. e 

95 LeleT 


