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Instalacja i zalecenia odnośnie montażu

Krok 1. Przygotowanie

Gwarancja:

Odporność chemiczna
Warunki pogodowe

Oleje mineralne

Oleje roślinne

Oleje tnące/ Płyny chłodzące (zawierające 

związki estrów i aminów)

Płyny zasadowe pH: 7 – 9.5  

Silne płyny zasadowe pH: 9.5 – 14

Kwasy pH: 2 – 7

Silne kwasy pH: 0 – 2  

Środki dezynfekujące

Alkohol

Roztwory chlorku

Rozpuszczalniki (aromatyczne/ alifatyczne)

Halogenowanie wodorków węgla

Ftalany (i podobne zmiękczacze)

Octany i aldehydy

Ketony (aceton)

Właściwości  
Dobre

Zmienne

Dobre

Dobre

Dobre

Dobre

Dobre

Dobre

Dobre

Dobre

Zmienne

Słabe

Słabe

Słabe

Słabe

Słabe
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W przypadku instalacji jakiegokolwiek nadruku i taśmy ważne jest, aby podłoga 

była odpowiednio przygotowana i tak czysta i sucha jak to tylko możliwe.

Krok 2. Montaż
Montaż odbywa się najskuteczniej i najdokładniej w zespole dwuosobowym.

Usuń pozostałości kleju po poprzednich oznaczeniach 

i/ bądź resztki farby z powierzchni podłogi.

Umyj podłogę używając do tego środków 

czyszczących  nie zawierających chloru ani środków na 

bazie cytrusów – chlor pozostawia mgiełkę na 

powierzchni, co zmniejsza prawidłową przyczepność 

kleju. Środki cytrusowe pozostawiają tłustą warstwę 

co również utrudnia przyleganie kleju.

Jeśli konieczne jest użycie środka 

odtłuszczającego, prosimy o dokładne jego 

usunięcie/ zmycie przed montażem.

Pozostaw powierzchnię do całkowitego 

wyschnięcia i odczekaj przynajmniej 30 minut 

przed montażem.

Jeśli podłoga jest sucha możesz przystąpić do 

montażu Kształtów, Znaków i Taśm.

Usuń 30 cm taśmy ochronnej z końca rolki.

Ułóż pasek w kierunku, w którym zamierzasz instalować 

taśmę i mocno dociśnij odsłoniętą warstwę kleju do 

podłogi.

Podczas, gdy jeden z instalatorów dociska pasek 

przyklejony do podłogi, drugi instalator rozwija taśmę na 

pożądaną długość, utrzymując ją przy podłodze, 

odpowiednio ją napinając i jednocześnie wyrównując.

Podczas gdy drugi instalator w dalszym ciągu napina 

rozwiniętą taśmę, pierwszy instalator umieszcza taśmę 

na podłodze, usuwając folię zabezpieczającą klej i mocno 

dociskając warstwę z klejem do podłogi, aż pożądana 

długość zostanie zainstalowana.

Aby zakończyć linię, należy po prostu przeciąć nożyczkami 

lub nożem.

Aby utworzyć skośne rogi, należy nałożyć dwie warstwy 

materiału na siebie (na zakładkę), dolną część przyklejoną do 

podłogi, a górny kawałek zachodzący na tę część.

Zakończ skosy poprzez nacięcie obydwu warstw 

jednocześnie od wewnętrznego narożnika do zewnętrznego i 

odrzuć odcięte końcówki obydwu pasków. Uzyskany narożnik 

będzie idealnie dopasowany.

Aby zwiększyć przyczepność produktów do podłogi, możesz 

przejechać czymś ciężkim, jak np. wózek widłowy wzdłuż całej linii.

Powierzchnie podłogi, na których znajdują się pęknięcia lub dziury mogą skrócić żywotność produktów.W obszarach 
takich jak strefy o dużym natężeniu ruchu, gdzie palety, płozy lub inne obiekty mają tendencję do zdrapywania lub 
przesuwania po podłodze, zalecamy użycie DuraPux lub linii przerywanej z punktami rozmieszczonymi co 30 metrów.

Przystąp do kroku 2. Montaż.

Zabrudzony produkt można umyć ciepłą wodą i środkiem DuraStripe Cleaner. Nie jest odporny na silne 

rozpuszczalniki, ale jest odporny na kwasy i płyny alkaliczne. 

Pozostałości kleju można bezpiecznie usunąć skoncentrowanym środkiem cytrusowym.

1. Nałóż środek cytrusowy na szmatkę i rozprowadź po pozostałościach kleju.

3. Pozostałości łatwo zeskrobać albo zetrzeć suchą szmatką 

4. Umyj podłogę wodą z mydłem lub innym detergentem, aby całkowicie usunąć cytrusowy środek 

czyszczący przed ponowną instalacją.

2. Szoruj pozostałości kleju za pomocą szczotki

Produkt jest objęty warunkową dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych przesuwaniem lub przeciąganiem przez produkt przedmiotów takich jak palety, albo zniszczeń 

spowodowanych niewłaściwym przygotowaniem podłoża.  Roszczenia z tytułu reklamacji ograniczają się do wymiany.

DSX to sztywny materiał PCV, który wykazuje się znaczną pamięcią. W związku z tym może osiągnąć maksymalną przyczepność tylko wtedy, gdy jest zainstalowany na całkowicie gładkich powierzchniach.

Produkty na zewnątrz Outdoor i do pomieszczeń zimnych Cold Storage są produkowane z trwałymi klejami. Należy zachować ostrożność podczas instalowania tych produktów, aby upewnić się, że są one umieszczone prawidłowo, 

ponieważ ich repozycjonowanie nie jest łatwe. Nie można ich też łatwo usunąć w celu rekonfiguracji.


