
DELAP 
LANKSTUS MARMURAS

Plytelės, lankstus akmuo,  marmuro lustai „DELAP” (Vengrija) ekologiškai švari,  pati geriausia apdailos 
medžiaga,  tarp visų apdailos medžiagų šio tipo. Šių plytelių tipas pasižymi išskirtinia išvaizda ir yra aukštos 
kokybės. Visų pirma, priešingai nei analogai, šios plytelės gali būti lankstomos, dėl šios priežasties, yra be 
galo daug sprendimo būdų susiduriant su įvairiomis dizaino problemomis.

Plytelės, lankstus akmuo, marmuro lustai  „DELAP” - tai  
ideali apdaila tinkanti vidaus ir lauko statiniams.   Mon-
tuojant šią apdailos medžiagą nereikia didelių išlaidų, 
pinigų ir laiko - visas procesas yra labai paprastas, net 
savo šeimos jėgomis galėsite atlikti visus darbus.
 Plytelės, lankstų akmenį,  marmuro lustus, galima 
klijuoti ant bet kokių kietų tvirtų paviršių, suteiki-
ant estetinį vaizdą, dizainą, labai unikalią ir originalią 
išvaizdą. 

REIKALINGI ĮRANKIAI DIRBTI  SU DELAP LANKSČIU MARMURU

•    4 mm aplikatorius (šukos): užtepti klijams
•    žirklės: nukirpti plytelėms iki reikiamo dydžio
•    12-14 mm pločio teptuko: užlyginti tarpams

EKO lenta yra produktas, kuris tiksliai  imituoja natūralaus medžio struktūrą. EKO lenta yra skirta apdailai 
ant pastatų fasadų ir vidaus interjerui. EKO lenta Puikiai atkuria  vadinamają Prūsijos sieną, vokiškų namų 
architektūra, supaprastina fasado apdailą, kuriame yra suprojektuoti medinių sienų elementai,  galima kli-
juoti ant apšildomų ir izoliacinių medžiagų.  EKO lenta puikiai pakeičia  lentas iš medžio lubų apdailai, ap-
vadai,  sienų apdaila,  netaisiklingų arba apvalių formų  ir t.t. 

Standartiniai matmenys: ilgis 200 cm, plotis 16 cm, storis apie 3-4 mm.

Jums patinka medis ir jūs norite jį panaudoti 
vidaus ar lauko apdailai, tačiau medienos nau-
dojimas atrodo pernelyg brangus ir nėra pa-
kankamai patvarus ar stabilus. Pasirinkite EKO 
lentos produktą ir pasieksite tą patį rezultatą 
paprasčiausias būdas!



Koral1 Rodosz Badaczny

Antik Korall 3 Alpok

Andok Ciprus Badacsony

Korall 2 1000/F Kréta

Ciprus/Korall/900V Stone Levi1

Rodosz Korall5 900V

S800/2 Ciprus/Korall/900V Kréta

KUR TINKAMOS

•    Ant visų sausų, švarių ir tvirtų paviršių
•    Kur norima išgauti tikro akmens, marmuro, klinkerinės plytelės 
     vaizdą
•    Ant izoliacinių sistemų

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

•    Medžiagos: specialiai surūšiuotos marmuro skeveldros 1-3 mm
•    Surišimas: poly-acrylo tirpalas
•    Spalva: skystas dažymas, pagrįstas geležies oksidu

GAMINIO SAVYBĖS 

•    Organiškai surištas, becementinis lankstus akmuo, kuris 
     gali būti klijuojamos ant kampų, apvalių ir sferinių paviršių, 
     nereikalingos 
     jokios papildomos kampų detalės
•    Svoris tik 3,5 kgs/ m²
•    Storis iki 4 mm
•    Akmuo-plytelės gali būti lengvai perkerpamos žirklėmis 
     arba aštriu peiliu
•    Nėra jokių praradimų, 100 proc. išeiga
•    Atsparios mechaniniams įbrėžimams ar poveikiui
•    Pralaidžios garams
•    Stipriai sukietėja tik po priklijavimo

KLIJAVIMAS

•    Paviršius
Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus ir be jokių riebalų. Paviršiai, kurie yra padaryti iš smėlio (pvz. cemento, betono ar tinko) pirmi-
ausia turi būti nugruntuotas.
•    Klijai
Svarbu naudoti specialius klijus, elastingus, atsparius šalčiui. Klijai turi būti tepami su 4 mm aplikatoriumi (šukomis). Nedaugiau nei Jūs 
galite priklijuoti per 10 minučių (max 1  m²), kad nesusidarytu ant klijų plėvelė.
•    Jungtys
Kadangi plytelės yra plonos, jos nereikalauja papildomų medžiagų užglaistyti tarpams, paprasčiausiai berbraukite tarpus teptuku (10 – 
14 mm pločio). Įsitikinkite, kad plytelė  yra gerai priklijuota ir nėra galimybės vandeniui ir drėgmei patekti už jau priklijuotos plytelės.

PAKUOTĖ

•    Kiekvienoje dėžutėje yra  4  m² plytelių

ATSPARUMAS TEMPERATŪROMS

•   -40 C iki +100 C

SVARBU ŽINOTI

•    Vertikalūs ir horizontalūs tarpai turi būti 10 – 14 mm pločio. Mažesni tarpai pareikalaus daugiau plytelių  m²
•    Prašome visada plyteles imti iš skirtingų dėžučių, kad gauti maksimalų vaizdo efektą.
•    Niekada nenaudokite plytelių prie atviros liepsnos.
•    Visada laikykitės 15 cm atsumo tarp plytelių ir kaitinimo elementų
•    Po paviršiaus apklijavimo, būtina jį apsaugoti nuo lietaus 2 – 3 dienas
•    Neklijuokite plytelių prie žemesnės nei +5 C temperatūros
•    Pirkėjas visada turi patikrinti ar paviršius, ant kurio bus klijuojamos plytelės, yra tinkamas


