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Instrukcja malowania i montażu
daszków betonowych ART-BET
UWAGA! Zabrania się gruntowania daszków przed malowaniem!
Dlaczego?
Pokrycie daszków gruntem odetnie przyczepność farby do betonu. Grunt w tym przypadku sprawi, że na powierzchni daszków
utworzy się szczelna powłoka oddzielająca beton od farby. W efekcie po 2-3 latach farba, pod wpływem działania różnych czynników
atmosferycznych (temperatura, promienie UV, woda) zacznie się złuszczać. Farbę nakładamy bezpośrednio na beton. Pigmenty
z farby bez problemu wnikną wtedy w warstwę betonu i powierzchniowo ją zabarwią. Będzie to koloryzacja trwała - z własnego,
wieloletniego doświadczenia wiemy, że tak pomalowany daszek przez długie lata wygląda świeżo i estetycznie, a warstwa farby
dodatkowo zabezpiecza go przed wilgocią i korozją.

Malowanie i montaż krok po kroku
Do malowania daszków można zastosować gotowe farby do betonu np. AKSILBET lub farby elewacyjne.
Daszki malujemy dwukrotnie. Pierwsze malowanie wykonujemy farbą rozrzedzoną w 10% wody lub rozpuszczalnika, drugie
malowanie bez rozcieńczania.

1. Pierwsze malowanie
•

•
•

Odwracamy daszki spodami do góry i rozrzedzoną farbą malujemy pasy o szerokości ok. 5 cm wzdłuż
wszystkich kapinosów (odwrócenie daszków ułatwia malowanie spodów i pozwala dokładnie zabezpieczyć farbą
okolice kapinosa, bez konieczności niewygodnego sięgania do niego od dołu).
Następnie, nadal rozrzedzoną farbą, malujemy górne i boczne powierzchnie daszków.
Uwaga: w przypadku daszków cokolikowych nie ma potrzeby malowania miejsc styku z innymi daszkami.

2. Montaż
•
•

•

•

Wstępnie pomalowane daszki zakładamy na murki i słupki.
Daszki montujemy na kleju (gdy podłoże jest równe) lub na zaprawie (w przypadku nierówności).
Daszki cokolikowe łączymy ze sobą klejem, nakładając go na boczną część daszka i dosuwając jeden do
drugiego. Nadmiar kleju, który zostanie wyciśnięty przy sklejaniu daszków usuwamy (odcinamy) dopiero po jego
stężeniu, aby nie dopuścić do zabrudzenia.
Co kilka metrów można wykonać dylatację, wypełniając spoinę silikonem.

3. Drugie malowanie
•

Po związaniu kleju malujemy górę i boki daszków farbą o konsystencji fabrycznej (bez rozrzedzania) oraz
wykonujemy zaprawki na miejscach łączenia daszków od spodu.

