
FISA DE INSTRUCTIUNI  PENTRU MONTAREA BRAULUI

1. Curatati suprafata pe care se va

lipi profilul. Aveti grija ca aceasta sa

fie uscata, fara praf sau urme de

grasime.

 

2. Taiati braul la 45 de grade pentru

colturi si drept pentru restul

imbinarilor. Folositi o masuta de taiat

si un fierastrau de tamplarie cu dinti

desi, pentru acuratete.

3. Verificati taieturile si incadrarea

braului. Slefuiti taieturile cu smirghel

fin (granulatie > 200) si indepartati

praful cu ajutorul unei perii.

4. Aplicati adezivul de lipire Fixx&Go

pe spatele profilului pe toata

lungimea acestuia, urmarind

suprafetele de lipire striate.

5. Lipiti braul in locul prevazut.

Optional, puteti intari prinderea cu

ajutorul unui capsator pneumatic.

6. Aplicati adezivul de imbinare acolo

unde profilele se imbina. Dupa fixare,

presati un profil de altul, pana

adezivul in exces va iesi in afara cel

putin 1 mm. Indepartati adezivul in

exces cu ajutorul unei spatule din

lemn sau plastic si a unei carpe

umede.



Important!
Pentru a evita dilatarea sau constrictia profilelor din cauza  variatiilor de temperatura si

umiditate, se recomanda ca acestea sa fie depozitate in camera in care vor fi montate cu 24 de

ore înainte de instalare. De asemenea, asigurati-va ca acestea nu sunt supuse unor variații
extreme de temperatura si umiditate pe toata durata depozitarii.

Adezivul de lipire Fixx&Go se

foloseste pentru montarea

profilelor decorative de interior pe

suprafata peretelui sau a

tavanului.

Adezivul de imbinare Profixx se

foloseste pentru lipirea capetelor

profilelor decorative si fixarea

acestora. Acesta se foloseste, de

asemenea, si in cazul in care se

fac taieturi in unghi de 45 de

grade.

7. După uscarea adezivului (2-8 ore), slefuiti usor

imbinarile cu ajutorul unui smirghel fin (granulatie >

200) si umpleti din nou cu adeziv de imbinare

Profixx. De asemenea, umpleti inca o data spatiile

dintre brau si perete cu o linie subtire de adeziv de

lipire Fixx&Go. Surplusul se indeparteaza cu ajutorul

unei spatule si al unei carpe umede. Dupa un timp

de uscare de 24 de ore, se aplica amorsa si

vopseaua lavabila acrilica, protejand peretele cu

banda adeziva din hartie.


