Instrukcja montażu
Rozmiary 1/4” (6 mm), 0,4”(10 mm), ¾” (19 mm)
Instrukcja montażu DriPlane – okładziny stiukowe i murarskie
System drenażu DriPlane zapewnia ciągłą płaszczyznę drenażu między
ścianami konstrukcyjnymi a okładzinami elewacyjnymi, np. płytkami
elewacyjnymi, okładzinami ściennymi i innymi formami chłonnego
pokrycia, jak również dla większości typów elewacji wentylowanych.
Drenaż powinno się instalować w sposób ciągły wszędzie tam, gdzie
występują okładziny ścienne lub panele okładzinowe zewnętrze.
Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy najpierw zainstalować
i izolować wszystkie okna i ramy drzwiowe.
P
 odręcznik instalacji dla kamienia sztucznego i cienkowarstwowych
płytek kamiennych.
1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB*
i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować
wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej,
tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma
być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza
dolną krawędź siatki.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki
DriPlane, w miejscu, gdzie dolna krawędź kamienia styka się
z warstwą jastrychu drenującego. Jedynie w pierwszym rzędzie
zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć
barierę przeciw insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której tkanina
wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne
jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania
pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu,
przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo
z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego
łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się
tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce,
aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji
drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów.
Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych
należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co
2 stopy kwadratowe (1858 cm2). NIE MOCOWAĆ PRZEZ POWŁOKĘ
HYDROIZOLACYJNĄ
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego
na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć.
W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Przyciąć powłokę DriPlane wokół wszystkich otworów, okien i drzwi,
nie pozostawiając przerw między siatką a krawędziami otworów.
9. Zamontować siatkę metalową lub odpowiednio zatwierdzony (kodem)
drut stiukowy na powłoce DriPlane zgodnie z instrukcjami
producenta kamienia.
10. Nałożyć obrzutkę zgodnie z instrukcjami producentów kamienia.
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11. Kamień sztuczny instalować zgodnie z instrukcjami. Zaleca się
stosowanie jastrychów lub otworów drenujących w celu umożliwienia
właściwej wentylacji i drenażu. W przypadku otworów drenujących
stosować produkty WeepVent™ lub CellVent™ dostępne od Mortar
Net Solutions.
Instrukcja montażu dla stiuku
1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB*
i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować
wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej,
tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma
być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza
dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się
na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki
DriPlane w miejscu, gdzie dolna krawędź stiuku styka się z warstwą
jastrychu drenującego. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę,
pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw
insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której
tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany.
Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu
dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane
a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku,
gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę
od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum
3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi
ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce, aby utworzyć barierę
przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji
drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów.
Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych
należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach
co 2 stopy kwadratowe (1858 cm2). NIE MOCOWAĆ PRZEZ
HYDROIZOLACJĘ
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego
na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć.
W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Przyciąć powłokę DriPlane wokół wszystkich otworów, okien i drzwi,
nie pozostawiając przerw między siatką a krawędziami otworów.
9. Zamontować siatkę metalową lub odpowiednio zatwierdzony (kod)
drut stiukowy na powłoce DriPlane zgodnie z instrukcjami producenta.
10. Nałożyć stiuk zgodnie z instrukcjami producentów. Zaleca się stosowanie
jastrychów lub otworów drenujących w celu umożliwienia właściwej
wentylacji i drenażu. W przypadku otworów drenujących stosować
produkty WeepVent™ lub CellVent™ dostępne od Mortar Net Solutions.
MORTAR NET SOLUTIONS

800.664.6638

DriPlane
2/5

DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej
z powłoką ceglaną

DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej
z panelami betonowymi
WWW.MORTARNET.COM

Instrukcja montażu
Rozmiary 1/4” (6 mm), 0,4”(10 mm), ¾” (19 mm)
Instrukcja montażu dla kamienia naturalnego
1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB*
i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie
okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie
zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku.
Tkanina ma być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm
(3 cale) poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno
znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki
DriPlane, w miejscu, gdzie dolna krawędź kamienia styka się z warstwą
jastrychu drenującego. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę,
pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw
insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której
tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany.
Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu
dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane
a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku,
gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę
od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum
3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi
ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce, aby utworzyć barierę
przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji
drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów.
Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych
należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach
co 2 stopy kwadratowe (1858 cm2). NIE MOCOWAĆ PRZEZ
HYDROIZOLACJĘ
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego
na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć.
W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Do wykonania otworów drenujących stosować kratki WeepVent™ lub
CellVent™ dostępne od Mortar Net Solutions. Wywiercić otwór w
zaprawie między kamieniami wzdłuż gzymsu ceglanego maksymalnie
co 60 cm (2 stopy) w celu montażu kratek WeepVent™ lub CellVent™.
9. Zainstalować kamień.
Instrukcja dla cegły fornirowej
1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB*
i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować
wszystkie okna i ramy drzwiowe.
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3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie
zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza
budynku. Tkanina ma być położona równo z górną krawędzią siatki
i wychodząc na 76 mm (3 cale) – sprawdzić wymiary nakładania
się – poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno
znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki
DriPlane w miejscu, gdzie zaczyna się pierwszy rząd cegieł. Jedynie
w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę pod siatką wzdłuż dolnej
krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której tkanina
wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne
jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania
pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu,
przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo
z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego
łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się
tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce,
aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji
drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów.
Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych
należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach
co 2 stopy kwadratowe (1858 cm2). NIE MOCOWAĆ PRZEZ
HYDROIZOLACJĘ
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego
na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć.
W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Cegły zamontować zgodnie z instrukcjami dla robót murarskich
lub producenta, pozostawiając odstępy miedzy cegłami jako
otwory drenujące maksymalnie co 60 cm (2 stopy).
9. W każdym z otworów drenujących zainstalować kratki WeepVent™
lub CellVent™ od Mortar Net Solutions.
Instrukcja montażu dla paneli ściennych
1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB*
i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować
wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej,
tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma
być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza
dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się
na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki
DriPlane na dolnej krawędzi dolnego rzędu paneli ściennych. Jedynie
w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi,
aby utworzyć barierę przeciw insektom.
MORTAR NET SOLUTIONS

800.664.6638

DriPlane
4/5

DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej
z powłoką ceglaną

DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej
z panelami betonowymi
WWW.MORTARNET.COM

Instrukcja montażu
Rozmiary 1/4” (6 mm), 0,4”(10mm), ¾” (19 mm)

DriPlane
5/5

5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje
za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie
szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym
pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż
tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od
siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm)
pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na
siatce, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub
stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na
ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe
do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm2).
NIE MOCOWAĆ PRZEZ HYDROIZOLACJĘ
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego
na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć.
W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Zainstalować panele ścienne zgodnie z instrukcjami producenta. Wybierając
mocowanie, należy wziąć pod uwagę grubość powłoki DriPlane.
*WRB – Bariera odporna na warunki atmosferyczne
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