FK dřevěné lišty spol. s r.o.
Bojanovice 79
671 53 Jevišovice
Ošetřování, opracování, montáž a
technické vlastnosti výrobku

Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního
masivního dřeva jsou seskládány tak, aby optimálně vynikl 3D efekt.

OŠETŘOVÁNÍ
Panely čistěte vlhkým hadříkem, po té utřete do sucha. Prosím dbejte na to, aby byl hadřík čistý a nebyly na něm
hrubé nečistoty. Při silném znečištění plochy, čistěte jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte žádné hrubé čistící
prostředky, stejně jako žádný prostředek obsahující alkohol a rozpouštědla. U Stepwoodu ® s kartáčovaným
povrchem doporučujeme jednoduché čištění smetáčkem, vysavačem apod.

OPRACOVÁNÍ
Opracování:
Stepwood® - panely mohou být opracované běžně dostupnými nástroji, můžou se řezat, frézovat, vrtat a brousit.
Použijte nové nebo dobře nabroušené nástroje. Mělo by se zabránit vysoké rychlosti řezu.
Skladování:
Skladujte zakryté, vleže v chladu a suchu, na pevné, rovné a čisté podložce, nevystavovat přímému slunečnímu
záření!
Podklad:
Podklad musí být suchý a mít dostatečnou nosnost. Na montáž použijte příslušný montážní materiál.
Životní prostředí:
Likvidace se řídí podle norem v příslušné zemi, při existenci vhodné likvidační služby, nechat likvidovat odborně.
Nepálit!

VLASTNOSTI VÝROBKU
Velikost panelu:
Dřeviny:
Povrch:
Nosný materiál:
Váha:
Balící jednotka:

šířka 219 x délka 1250 mm (1 ks = 0,274 m2)
dub, ořech, dub se suky kartáčovaný, smrk se suky kartáčovaný, smrk
matně lakovaný (možné surové)
6mm MDF
cca 2,5 kg na panel
5 ks panelů (= 1,37 m2)

Balení

Tento materiál se vyznačuje barevnostními rozdíly a
rozdíly ve struktuře. Tyto rozdíly podtrhují celkový obraz
výrobku. Jméno Stepwood® je opatřeno ochrannou
známkou.
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MONTÁŽ
Stepwood® je určený pro použití ve vnitřních prostorách. Upevnění desek Stepwood® se může lišit podle použití a
počtu panelů. Na suchý a čistý podklad se můžou panely lepit nebo upevňovat pomocí vyrovnávacích, montážních
lišt.
PLÁNOVÁNÍ
Použití Stepwood® je možné:

Na zeď

Na více zdí

Na strop

Na zeď a strop

Stepwood-panely mohou být montované buď
vodorovně, nebo svisle. Montážní návod popisuje
vodorovnou montáž panelů. Při svislé montáži dodržujte
obrácený sled příslušenství.

Vodorovné

Svislé

UPEVNĚNÍ ZA POUŽITÍ LEPIDLA
Při upevnění za použití lepidla doporučujeme trvale pružné, elastické lepidlo, které je určeno na MDF a
příslušný podklad. Mezi panely použijte spojovací sponku (viz Stepwood® - montážní příslušenství).

UPEVNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM STEPWOOD®-MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Upevnění se provádí prostřednictvím kovových sponek na dřevěné podkladové konstrukci. Každý panel je
opatřen na všech stranách drážkou na použití kovových sponek. V případě potřeby nabízíme příslušnou krajovou
lištu.

POZOR: montáž je nutné provádět na suché zdivo. Pokud bubou designové desky
Stepwood® umístěny na vnitřní straně obvodového zdiva, doporučujeme zajistit zadní

odvětrávání.
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Stepwood®-montážní příslušenství
Objednejte následující upevňovací materiál u nás. Sada lišt, resp. sada sponek odpovídá montáži jedné balící
jednotky (5 ks) Stepwood-panelů.

Stepwood®-montážní

lišta
(smrk 50 x 20 mm)
obrázek = příčný řez

Stepwood®-Okrajová

lišta
(odpovídající dřevina,
33 x 8 mm). obrázek =

Spodní spona
včetně hřebíků

Spojovací spona
včetně hřebíků

Ukončovací
spona

3 ks

Sada sponek
20 ks + 10 ks

3 ks

příčný řez

Sada lišt
3 ks délka 1250 mm
2 ks délka 1250 mm
Dále budete potřebovat:

• Běžně prodávané šrouby a hmoždinky na montážní lištu, které odpovídají podkladu, na který budou
montážní lišty upevněny
• Malé hřebíčky na krajovou lištu nebo jako alternativu lepidlo
• Nářadí: vrtačku, aku-šroubovák, vodováhu, kladívko, tužku, ev. nastřelovačku hřebíků (kvůli
jednoduššímu zatlučení hřebíků), ev. pilku k zařezání panelů, resp. krajové lišty

Montážní kroky
Délka panelu mínus 1 až 2 mm

Krok 1
Označit stěnu pro montážní profil.

max. 60 cm

Montážní lišty pokládejte maximálně 60 cm od sebe
a u plánování dbejte na rozestup první a poslední
montážní lišty (délka panelu mínus 1-2 mm).

Krok 2
Spojit montážní lištu a zkrátit na požadovanou
délku. Potom připevnit prostřednictvím šroubů a
hmoždinek na zeď.
Vyrovnejte rovinu lišt vhodným podkladem (např.
dřevěnými špalíky).
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Krok 3
Připevněte spodní sponu vodorovně v jedné
řadě na montážní lištu.

Krok 4
První panel vsadit drážkou do počáteční
spony a zkontrolujte vodováhou rovinu.

Krok 5
Spojovací sponu zasadit do drážky panelu a
připevnit do montážní lišty. Použijte na to
hřebíky z běžné obchodní sítě, abyste zabránili
poškození panelů.

Krok 6
K lepší stabilitě panelu zasaďte mezi
spojovací spony, do drážky panelu, dřevěné
perko.
Krok 7
Nasadit další panel a všechny další
panely dle kroku 5 a 6, mimo panel
poslední.
Dávejte pozor na svislé vyrovnání
pozice panelů.

Krok 8
Poslední
panel
zařezat
na
požadovanou šířku a prostřednictvím
koncové spony nebo hřebíků připevnit
zepředu na montážní profil.
Krok 9
Krajovou lištu (na obrázku červeně) nasadit do drážky
panelů (na obrázku modře) a prostřednictvím hřebíků nebo
lepidla připevnit do drážky.

4

Náhled z profilu

FK dřevěné lišty spol. s r.o.
Bojanovice 79
671 53 Jevišovice
Doplňková informace:

Náhled z profilu

Pokud zkracujete délku panelu (tím se odstraní drážka na
panelu), použijte drážku montážní lišty (na obrázku zelená)
k připevnění krajové lišty (na obrázku červená).

Doplňková informace:
Při použití do šířky umístěte spojovací
sponu mezi panely svisle. Drážka na
úzké straně panelu slouží k upevnění
spojovací spony.
Doplňková informace:
Dbejte na to, aby při vodorovném
použití byly panely skládány střídavě
nad sebou (jako cihly).

Příklad

_______________________________________________________________________________________
Tento informační list obsahuje doporučení ke zpracování a ošetřování designových desek Stepwood®. Záruky a garance z toho
nemohou být vyvozovány.

Při dalších dotazech nás prosím kontaktujte na:

FK dřevěné lišty spol. s r.o.
Bojanovice 79
671 53 Jevišovice
Tel.: 515 200 922
Email: odbyt@fklisty.cz
www.fklisty.cz
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