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PORADNIK MONTAŻOWY A
PORADNIK MONTAŻOWY

1

KROK PIERWSZY

Uwagi:
A może powodować
• Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
Uwagi:
•• Wiertło
ok.ostrzy
4 mmkarborudowych
(5/32”) oraz klucza
nasadowyzeok.
8 mm
(5/16”) może powodować
Używanie
do kapinosów
stali
nierdzewnej
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
KROK
DRUGI
• Wiertło ok. 4 mm (5/32”) oraz klucza nasadowy
ok. 8 mm
(5/16”)

2

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy
narożnik
jednegoPIERWSZY
wałka kleju.
1 A używającKROK

Zmontować wstępnie formowany wysoki narożnk ok. 35,6 cm B
KROK DRUGI
używając
/ kleju.
2 1 warstwy uszczelniacza

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy
narożnik A używając jednego wałka kleju.

Zmontować wstępnie formowany wysoki narożnk ok. 35,6 cm B
używając 1 warstwy uszczelniacza / kleju.

A

B

A

B
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STEP THREE
KROK TRZECI

Zasosotwać wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić
STEP
THREE
bezpośrednio
na półce
zKROK
cegieł. A
3
TRZECI
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi
Zasosotwać wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić
rolki TotalFlash B , gdzie stykaAsię z osłoną narożnikową,
bezpośrednio na półce z cegieł.
a następnie dwa dodatkowe wałki uszczelniacza na tylnej
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi
części Listwy zakończeniowej i na górnej części kapinosa.
B , gdzie styka się z osłoną narożnikową,
rolki
TotalFlash
C na miejscu i dołączyć listwę
Umieścić
rolkę TotalFlesh
azakończeniową
następnie dwa
dodatkowe
uszczelniacza
na tylnej
D do obróbki.wałki
Zastosować
wałek uszczelniacza
części
Listwy
zakończeniowej
i
na
górnej
części
kapinosa.
na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ
Umieścić rolkę TotalFlesh C na miejscu i dołączyć listwę
wody nad listwą do elementów obróbki. UWAGA: Używając
zakończeniową D do obróbki. Zastosować wałek uszczelniacza
gumy asfaltowej zaleca się odstawienie krawędzi membrany
na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ
od czoła ściany o ok. 1,9 cm (3/4”).
wody nad listwą do elementów obróbki. UWAGA: Używając
Uszczelniacz / klej schnie szybko:
gumy
asfaltowej
zaleca
się odstawienie
krawędzi
Montować
kapinos
na półce
z cegły. Utworzyć
fałdęmembrany
na kapinosie
czołado
ściany
o ok. szczelnego
1,9 cm (3/4”).
iod
ścianie
momentu
dopasowania. Układać TotalFlash®

Uszczelniacz
/ klej
schniegładkie
szybko:i szczelne dopasowanie. Dołączyć
do góry ściany,
tworząc
Montować
kapinos nadopółce
z cegły.
Utworzyć
fałdęzakończeniowe
na kapinosie
listwę zakończeniową
ściany
wspierającej.
Listwy
imogą
ścianie
momentusię
szczelnego
dopasowania. Układać TotalFlash®
niedowyrównać
w poziomie.
do góry ściany,
tworząc gładkie
i szczelne dopasowanie.
Dołączyć
LAPPING
THE TOTALFLASH®
ROLL
listwę zakończeniową
do
ściany
wspierającej.
Listwy
zakończeniowe
NAKŁADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH®
mogą nie wyrównać się w poziomie.

4

LAPPING
THE TOTALFLASH®
Nakładanie na
siebie produktu
w rolce TotalFlash ROLL
jest proste, jak
®
SIEBIEstronie
ROLKI
TOTALFLASH
wykonanie
jednego cięciaNA
po prawej
wczepu
jaskółczego,
4 NAKŁADANIE
gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną EWystarczy
Nakładanie
na siebie
produktu
w rolce
TotalFlash
jest proste,
jak
usunąć pozostałą
matę
drenażową
z membrany
i założyć
następny
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KROK PIĄTY

Zamocować pozostałą sztywną izolację (jeśli jest wymagana)
KROK
PIĄTY
nad
Położyć
warstwę zaprawy bezpośrednio
5elementem TotalFlash.
na zakładkach odwadniających TotalFlash i zamocować licowanie
Zamocować
sztywną
izolacjędrenażowania
(jeśli jest wymagana)
z cegły. W celupozostałą
zachowania
odpowiedniego
upewnić
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STEP THREE
KROK TRZECI

Zasosotwać wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić
bezpośrednio na półce z cegieł. A
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi
rolki TotalFlash B , gdzie styka się z osłoną narożnikową,
a następnie dwa dodatkowe wałki uszczelniacza na tylnej
części Listwy zakończeniowej i na górnej części kapinosa.
Umieścić rolkę TotalFlesh C na miejscu i dołączyć listwę
zakończeniową D do obróbki. Zastosować wałek uszczelniacza
na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ
wody nad listwą do elementów obróbki. UWAGA: Używając
gumy asfaltowej zaleca się odstawienie krawędzi membrany
od czoła ściany o ok. 1,9 cm (3/4”).

D

B

A

Uszczelniacz / klej schnie
szybko:
Instrukcja
montażu/Zawartość
opakowania
Montować kapinos na półce z cegły. Utworzyć fałdę na kapinosie
i ścianie do momentu szczelnego dopasowania. Układać TotalFlash®
do góry ściany, tworząc gładkie i szczelne dopasowanie. Dołączyć
listwę zakończeniową do ściany wspierającej. Listwy zakończeniowe
mogą nie wyrównać się w poziomie.

LAPPING THE TOTALFLASH® ROLL

4 NAKŁADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH®

D
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KROK PIĄTY

5

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash jest proste, jak
wykonanie jednego cięcia po prawej stronie wczepu jaskółczego,
gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną EWystarczy
usunąć pozostałą matę drenażową z membrany i założyć następny
element bezpośrednio na wystającą membranę. F
Nie szkodzi, jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio
Cut piece beprzylega do części poprzedniego wczepu.
comes scrap
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Zamocować pozostałą sztywną izolację (jeśli jest wymagana)
nad elementem TotalFlash. Położyć warstwę zaprawy bezpośrednio
na zakładkach odwadniających TotalFlash i zamocować licowanie
z cegły. W celu zachowania odpowiedniego drenażowania upewnić
się, że zakładki odwadniające są wystawione podczas
przygotowywania pierwszego łączenia zaprawy.

E
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PRZEWODNIK MONTAŻOWY B
Uwagi:
• Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
• Wiertło ok. 4 mm (5/32”) oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16”)

1

KROK PIERWSZY

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy
narożnik A używając jednego wałka kleju.

A

3

KROK DRUGI

2

Zamontować wstępnie formowaną, wysoką osłonę narożnikową
CompleteFlash® B ok. 35,6 cm (14”) używając 1 wałka uszczelniacza / kleju.

B

KROK TRZECI

Zamocować wysokie ok. 20 cm (8”) sekcje sztywnej izolacji na ścianie
wspierającej. Zastosować wałek uszczelniacza pod kapinosem A
i umieścić go bezpośrednio na półce z cegły.
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi
rolki TotalFlash B , gdzie styka się z osłoną narożnikową,
a następnie dwa dodatkowe wałki uszczelniacza na tylnej
części Listwy zakończeniowej i na górnej części kapinosa.

D

Uwagi:
• Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
•Uwagi:
Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
Wiertło ok.ostrzy
4 mmkarborudowych
(5/32”) oraz klucza
nasadowyzeok.
8 mm
(5/16”) może powodować
• Używanie
do kapinosów
stali
nierdzewnej
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jestKROK
zalecanyDRUGI
do stosowania do stali nierdzewnej.
• Wiertło ok. 4 mm (5/32”) oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16”)

PRZEWODNIK MONTAŻOWY B

1

KROK PIERWSZY

2

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy
narożnik A używającKROK
jednegoPIERWSZY
wałka kleju.

Zamontować wstępnie formowaną, wysoką osłonę narożnikową
KROK
CompleteFlash® B ok. 35,6
cm (14”)DRUGI
używając 1 wałka uszczelniacza / kleju.

Zastosować uszczelniacz / klej na prefabrykowany metalowy
narożnik A używając jednego wałka kleju.

Zamontować wstępnie formowaną, wysoką osłonę narożnikową
CompleteFlash® B ok. 35,6 cm (14”) używając 1 wałka uszczelniacza / kleju.

1

2

A
B
Instrukcja
montażu/Zawartość opakowania
A

3
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B

KROK TRZECI

Zamocować wysokie ok. 20 cm (8”) sekcje sztywnej izolacji na ścianie
wspierającej. Zastosować
wałek uszczelniacza
KROK
TRZECI pod kapinosem A
i umieścić go bezpośrednio na półce z cegły.
Zastosować
pionowe
uszczelniacza
na lewej
krawędzi
Zamocować dwa
wysokie
ok. 20wałki
cm (8”)
sekcje sztywnej
izolacji
na ścianie
rolki
TotalFlash
stykauszczelniacza
się z osłoną pod
narożnikową,
wspierającej.
Zastosować
wałek
kapinosem A
B , gdzie
ai umieścić
następniegodwa
dodatkowenawałki
na tylnej
bezpośrednio
półceuszczelniacza
z cegły.
Zastosować
pionowe wałkii uszczelniacza
na lewej
krawędzi
części Listwydwa
zakończeniowej
na górnej części
kapinosa.
rolki
TotalFlash
z osłoną
narożnikową,
C nasię
Umieścić
rolkę TotalFlesh
miejscu
i dołączyć
listwę
B , gdzie styka
azakończeniową
następnie dwaDdodatkowe
uszczelniacza
na tylnej
do obróbki.wałki
Zastosować
wałek uszczelniacza
części
Listwy
zakończeniowej
i na górnej
kapinosa.
na górnej
części
Listwy zakończeniowej,
abyczęści
umożliwić
przepływ
C na
Umieścić
miejscuUWAGA:
i dołączyćUżywając
listwę
wody nad rolkę
listwąTotalFlesh
do elementów
obróbki.
zakończeniową
do obróbki.
Zastosować
wałek uszczelniacza
gumy asfaltowejDzaleca
się odstawienie
krawędzi
membrany
na
części oListwy
zakończeniowej,
aby umożliwić przepływ
od górnej
czoła ściany
ok. 1,9
cm (3/4”).
wody nad listwą
elementów
Uszczelniacz
/ klejdo
schnie
szybko: obróbki. UWAGA: Używając
gumy
asfaltowej
zaleca
się odstawienie
krawędzi
Montować
kapinos
na półce
z cegły. Utworzyć
fałdęmembrany
na kapinosie
od
czołado
ściany
o ok. szczelnego
1,9 cm (3/4”).
i ścianie
momentu
dopasowania. Układać TotalFlash®

3

Uszczelniacz
/ klej
schniegładkie
szybko:i szczelne dopasowanie. Dołączyć
do góry ściany,
tworząc
Montować
kapinos nadopółce
z cegły.
Utworzyć
fałdęzakończeniowe
na kapinosie
listwę zakończeniową
ściany
wspierającej.
Listwy
imogą
ścianie
momentusię
szczelnego
dopasowania. Układać TotalFlash®
niedowyrównać
w poziomie.
do góry ściany, tworząc gładkie i szczelne dopasowanie. Dołączyć
listwę zakończeniową do ściany wspierającej. Listwy zakończeniowe
NAKŁADANIE
NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH®
mogą nie
wyrównać się w poziomie.

4

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash jest proste, jak
NAKŁADANIE
SIEBIE
ROLKI
TOTALFLASH
wykonanie
jednego cięciaNA
po prawej
stronie
wczepu
jaskółczego, ®
gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną EWystarczy
Nakładanie
na siebie
produktu
w rolce
TotalFlash
jest proste,
jak
usunąć pozostałą
matę
drenażową
z membrany
i założyć
następny
wykonanie
jednego cięcia
po prawejmembranę.
stronie wczepu
F jaskółczego,
element bezpośrednio
na wystającą
EWystarczy
gdzieszkodzi,
mata drenażowa
jestwczepu
sklejonajaskółczego
z membraną
Nie
jeśli sporanie
część
bezpośrednio
usunąć pozostałą
drenażową wczepu.
z membrany i założyć następny
przylega
do częścimatę
poprzedniego
element bezpośrednio na wystającą membranę. F
Nie szkodzi, jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio
przylega do części poprzedniego wczepu.
-
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KROK PIĄTY

Instale el tablero aislante rígido restante.

5

KROK PIĄTY

Instale el tablero aislante rígido restante.
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PRZEWODNIK MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA
Uwagi:
• Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować
PRZEWODNIK
MONTAŻU
rdzewienie
odsłoniętej powierzchni
metalu. WEWNĘTRZNEGO NAROŻNIKA
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jest zalecany do stosowania do stali nierdzewnej.
• Uwagi:
Wiertło ok. 4 mm (5/32”) oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16”)
• Używanie ostrzy karborudowych do kapinosów ze stali nierdzewnej może powodować
rdzewienie odsłoniętej powierzchni metalu.
KROK PIERWSZY
• Kwas solny w jakimkolwiek rozcieńczeniu nie jestKROK
zalecanyDRUGI
do stosowania do stali nierdzewnej.
• Wiertło ok. 4 mm (5/32”) oraz klucza nasadowy ok. 8 mm (5/16”)
Zamontować wstępnie formowany, metalowy narożnik lub Regulowany
Zamocować wysokie sekcje ok. 20 cm (8”) sztywnej izolacji na
metalowy narożnik A oraz wstępnie formowaną, wysoką osłonę CompleteFlash®
ścianie wspierającej około 30,5 cm od narożnika, jeśli
KROK
PIERWSZY
KROK DRUGI
ok. 35,6 cm (14" ) B używając jednego wałka uszczelniacza / kleju.
to wymagane.

1

2

1

2

Zamontować wstępnie formowany, metalowy narożnik lub Regulowany
metalowy narożnik A oraz wstępnie formowaną, wysoką osłonę CompleteFlash®
ok. 35,6 cm (14" ) B używając jednego wałka uszczelniacza / kleju.

Zamocować wysokie sekcje ok. 20 cm (8”) sztywnej izolacji na
ścianie wspierającej około 30,5 cm od narożnika, jeśli
to wymagane.

B

A

3

B

A TRZECI
KROK

Zasosotwać wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić
bezpośrednio na półceKROK
z cegieł.A
TRZECI
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi rolki
Zasosotwać
uszczelniacza
pod
kapinosemi idwa
umieścić
TotalFlash®
gdzie styka
się z osłoną
narożnikową
dodatkowe
B,wałek
wałki
uszczelniacza
na tylnej
części listwy zakończeniowej i górnej
bezpośrednio
na półce
z cegieł.A
części
kapinosa.
Zastosować
dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi rolki
Czna
Umieścić
rolkę
TotalFlash®
miejscu
i zamocować
TotalFlash®
styka się
osłoną
narożnikową
i dwalistwę
dodatkowe
B, gdzie
Ddonaobróbki.
zakończeniową
Zastosować
wałek uszczelniacza
wałki uszczelniacza
tylnej części
listwy zakończeniowej
i górnej
na
górnej
części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ
części
kapinosa.
wody
nad listwą
do elementów
obróbki.
C na
Umieścić
rolkę TotalFlash®
miejscu i zamocować listwę
Elzakończeniową
sellador o adhesivo
seca rápidamente:
Ddo se
obróbki.
Zastosować wałek uszczelniacza
Instale
el Borde
escurrimiento
en el resalte
del ladrillo.przepływ
Cree las
na górnej
częścideListwy
zakończeniowej,
aby umożliwić
acanaladuras
en el do
Borde
de escurrimiento
y pared de refuerzo hasta que
wody nad listwą
elementów
obróbki.
®

3

ajusten. Trabaje el TotalFlash hacia arriba en la pared creando un ajuste
El sellador
o Instale
adhesivo
se seca
firme
y suave.
el listón
derápidamente:
terminación a la pared de refuerzo.
Instale
el que
Borde
escurrimiento
en el resalte
del ladrillo.
Cree las
Es
posible
losde
listones
de terminación
no se alineen
horizontalmente.
acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que
ajusten. Trabaje el TotalFlash® hacia arriba en la pared creando un ajuste
firme y suave. Instale el listón de terminación a la pared de refuerzo.®
NAKŁADANIE
SIEBIE ROLKI
TOTALFLASH
Es posible
que los listones NA
de terminación
no se alineen
horizontalmente.

4

Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash® jest proste, jak
wykonanie
jednego cięcia NA
po prawej
stronie
wczepu
jaskółczego, ®
NAKŁADANIE
SIEBIE
ROLKI
TOTALFLASH
gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną E. Wystarczy
Nakładanie
na siebie
w zrolce
TotalFlash®
jest następny
proste, jak
usunąć
pozostałą
matęproduktu
drenażową
membrany
i założyć
F Niejaskółczego,
wykonanie
jednego cięcia
po. prawej
stronie wczepu
element
bezpośrednio
na wystającą
membranę.
szkodzi,
E. Wystarczy
gdzie
mata
drenażowa
nie jest sklejona
z membraną
jeśli
spora
część
wczepu jaskółczego
bezpośrednio
przylega
do
usunąć
pozostałą
matę
drenażową
z
membrany
i
założyć
następny
części poprzedniego wczepu.
.
element bezpośrednio na wystającą
membranę. F Nie szkodzi,

4
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C

B
B
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C

A

KROK PIĄTY

5

Doszczelnić górną część listwy zakończeniowej G . Luźne cegły można
wykorzystać jako tymczasowe elementy przytrzymujące TotalFlash®,
KROK
PIĄTY
gdy uszczelniacz / klej będzie
schnąć.
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Zasosotwać wałek uszczelniacza pod kapinosem i umieścić
bezpośrednio na półce z cegieł.A
Zastosować dwa pionowe wałki uszczelniacza na lewej krawędzi rolki
TotalFlash® B, gdzie styka się z osłoną narożnikową i dwa dodatkowe
wałki uszczelniacza na tylnej części listwy zakończeniowej i górnej
części kapinosa.
Umieścić rolkę TotalFlash®C na miejscu i zamocować listwę
zakończeniową Ddo obróbki. Zastosować wałek uszczelniacza
na górnej części Listwy zakończeniowej, aby umożliwić przepływ
wody nad listwą do elementów obróbki.
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Instale el Borde de escurrimiento
en el resalte del ladrillo. Cree las opakowania
Instrukcja
montażu/Zawartość
acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que
El sellador o adhesivo se seca rápidamente:

A
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ajusten. Trabaje el TotalFlash® hacia arriba en la pared creando un ajuste
firme y suave. Instale el listón de terminación a la pared de refuerzo.
Es posible que los listones de terminación no se alineen horizontalmente.

4 NAKŁADANIE NA SIEBIE ROLKI TOTALFLASH®
Nakładanie na siebie produktu w rolce TotalFlash® jest proste, jak
wykonanie jednego cięcia po prawej stronie wczepu jaskółczego,
gdzie mata drenażowa nie jest sklejona z membraną E. Wystarczy
usunąć pozostałą matę drenażową z membrany i założyć następny
.
element bezpośrednio na wystającą
membranę. F Nie szkodzi,
jeśli spora część wczepu jaskółczego bezpośrednio przylega do
części poprzedniego wczepu.
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W przypadku pytań lub uzyskania pomocy technicznej odnoszącej się do tego produktu, prosimy dzwonić
pod numer 1-800-664-6638 lub odwiedzić naszą witrynę pod adresem www.mortarnet.com

