
DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
Dekorative WanDfliesen  Decorative mosaic tiles

INSTRUKCJA MONTAŻU GB InstallatIon InstructIon
DE MontageanweIsung

PL PrZYgotowanIe | GB PreParatIon | DE VorbereItung

PL PŁYTKI: Należy zakupić więcej płytek o około 10% niż wynika z obmiaru na ewentualne 
straty podczas docinania płytek. 

GB tIles: A customer should purchase about 10% more tiles than it is resulted from measure-
ment for possible damages while cutting tiles. 

DE RIEMCHEN: Es sollte 10% mehr Riemchen gekauft werden, als die berechnete Menge, weil 
es beim zuschneiden eventuelle Verluste geben kann.
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pędzel do gruntowania 
stalowa paca zębata 
szczotka ryżowa 
poziomnica 
szlifierka z tarczą  
diamentową 
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brush for the priming 
steel notched trowel 
rice brush 
level 
grinder with  
the diamond shield 
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ein Grundierungspinsel  
ein Zahnstahlreibbrett
eine Drahtbürste 
eine Wasserwaage 
eine Schleifmaschine  
mit Diamantscheibe
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PL NARZĘDZIA | GB tools DE | WERKZEUGE PL surowIec | GB MaterIal | DE MaterIal

grunt
klej elastyczny (mrozoodporny do 
stosowania wewnątrz/na zewnątrz) 
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ground
elastic glue (frost-resistant for  
applying inside / outside)
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Grundierungsstoff
elastischer Klebstoff (frostsicher,  
zum Innen- und Außengebrauch)
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Instrukcja montażu        
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PL Temperatura otoczenia w trakcie kleje-
nia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być 
niższa niż 5°C i wyższa niż 25°C.

GB Ambient temperature during the glu-
eing and 48 hours after it, should not be 
lower than 5°C and higher than 25°C.

DE Die Umgebungstemperatur beim Kle-
ben und 48 Stunden danach soll nicht nie-
driger als +5°C und nicht höher als +25°C 
sein.   

PL Zaleca się układanie płytek od dołu 
w narożnikach lub miejsc, które są naj-
bardziej widoczne, opierając pierwszy 
rząd płytek na wypoziomowanym pod-
łożu, bądź wypoziomowanej ścianie  
poprzez zamocowanie prostej listwy od 
dołu.

GB It is recommended to glue tiles from 
the down in corners or from the most vi-
sible places, arranging the first row of tiles 
on the leveled base, or on the leveled wall 
by attaching the straight slat at the bottom.

DE Es wird empfohlen, die Montage der 
Riemchen von Ecken oder von den sicht-
barsten Stellen anzufangen,  wobei sich die 
erste Riemchenreihe auf den nivellierten 
Untergrund oder auf die nivellierte Wand 
durch den Anbau einer geraden Leiste von 
unten, stützt. 

PL W celu uzyskania najlepszego efektu, 
należy przyklejać płytki z przesunięciem 
o ok. ½ długości. Płytki należy dobierać  
z kilku kartonów jednocześnie, aby uniknąć 
koncentracji kolorów.

GB In order to achieve the best results  it’s 
advisable to install the tiles with offset of 
½ of the length  adjacent tile. In order to 
avoid the concentration of colours during 
the assembly tiles should be taken from  
a few cartons simultaneously.

DE Um den besten Eindruck zu erwerben, 
sollen die Riemchen mit einer Verschie-
bung von ca. ½ Länge aufgeklebt werden. 
Die Riemchen sollen aus mehreren Pac-
kungen zugleich ausgesucht werden, um 
eine Farbenkonzentration zu vermeiden.  

PL Cięcie płytek wykonujemy tarczą dia-
mentową. 

GB Cut the tiles with the diamond cutting 
disk. 

DE Die Riemchen werden mit einer Dia-
mantscheibe geschnitten. 

PL Ścianę należy wyrównać i zagruntować.
GB The wall should be leveled and groun-
ded.

DE Die Wand ist zu schlichten und zu 
grundieren.    

PL Płytkę ścienną należy oczyścić za po-
mocą np. szczotki ryżowej. Klej nakładamy 
stalową pacą zębatą na płytkę i na ścianę, 
w taki sposób, aby wzajemnie się krzyżo-
wał.  

GB The wall tile should be cleaned with 
e.g. a rice brush. Glue is put to the tile and 
to the wall crosswise with a steel notched 
trowel.

DE Die Riemchen sollten mit Hilfe z.B. 
einer Bürste gereinigt werden. Der Kleb-
stoff wird mit einem Zahnstahlreibbrett auf 
die Wand sowie auf ein Riemchen auf sol-
che Weise aufgetragen, dass sich der Kleb-
stoff gegenseitig kreuzt.
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PL KONSERWACJA: Ściany wyklejone 
płytkami można pokryć specjalnymi środ-
kami ułatwiającymi utrzymanie czystości. 

GB conserVatIon: It is possible to put 
special liquids on walls with tiles for facili-
tating to keep them clean. 

DE wartung: Die mit Riemchen bekle-
ideten Wände können mit speziellen Mit-
teln gestrichen werden, welche die Sau-
berhaltung ermöglichen.
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