
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ПЛІНТУСІВ ТА МОЛДИНГІВ



3 кроки до ідеальної обробки

Готові?

DecoFillerІнструментиПідготовка

ПОВЕРХНЯ ТА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

АКСЕСУАРИ

Умови зберігання та монтажу: залишіть профілі та клей 
у кімнаті, в якій планується монтаж, на 24 години

Прибрати пил

Висушити

Очистити поверхню

Обезжирити

Вирівняти стіни та стелю

ШПАКЛІВКА

Готова до застосування легка шпаклювальна паста
на акриловій основі:
· для ремонту та обробки стиків (стики між двома профіля-
ми,
між стіною та профілями, між двома стінами та між
стіною та стелею), тріщин і нерівностей у профілях або на
стінах
· Швидко перефарбовується (через 15 хвилин)
· Не розтріскується

Інтер’єр Без
усадки

Піддається
фарбуванню



Встановлюємо?

ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ ДІЄ ТІЛЬКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КЛЕЮ DECOFIX

Клей DecoFix

СТІНИ/СТЕЛЯ

Інтер’єр Пориста
поверхня

Суха
поверхня

Важкі
профілі

Екстер’єр Непористі
поверхні

Вологі
поверхні

Стики Інтер’єр Екстер’єр

Монтажний клей для пористих поверхонь та
внутрішнього застосування
· Стійкий, акриловий клей на водній основі
· Довговічне з’єднання між молдингами та стіною 
та/або  стелею
· Видаляється за допомогою вологої губки або ганчірки
· Зберігати не заморожуючи
· Ліпний декор можна фарбувати через 24 години
· Використовуйте стикувальний клей DecoFix Extra
  (Purotouch® + Duropolymer®)

Монтажний полімерний клей для зовнішнього засто-
сування та непористих поверхонь (плитка, скло, …), а 
також приміщень із підвищеною вологістю (на заміну 
DecoFix Pro).
· Надлишки клею видаляються мильним розчином до за-
стигання
· Ліпний декор можна фарбувати через 24 години
· Використовуйте стикувальний клей DecoFix Extra
(Purotouch® + Duropolymer®)

Стикувальний клей на поліуретановій основі для
з’єднання швів ліпного декору
· Надлишок клею потрібно видаляти до затвердіння
  (макс. 1 година та повторювати кожні 2-3 години)
· Надлишки та плями клею слід видаляти за допомогою 
ацетону або  розчинника
· Ліпний декор можна фарбувати через 24 години
· Чим більша вологість, тим менший час висихання
*Durofoam®: використовуйте стикувальний клей DecoFix 
Pro/Power



Вперед!

РОЗМІТКА

ПЛІНТУСИ ТА 
МОЛДИНГИ

Використовуйте, щоб приховати кабелі. Накладний плінтус ідеальний для швидкого
ремонту.
Використовуйте DecoFix Power.

Використовуйте в комбінації з молдингами. Приховане освітлення.

Відео та посібники з монтажу
Калькулятор клею DecoFix
СКАНУЙТЕ QR-КОД АБО

ВІДВІДАЙТЕ WWW.ORACDECOR.COM > МОНТАЖ



ОБРІЗКА

Внутрішній кут

Зовнішній кут



МОНТАЖ ТА ОБРОБКА

Нанесіть клей на всю поверхню профілю. Щільно притисніть. Видаліть залишки DecoFix Pro: вологою губ-
кою. DecoFix Power: мильним розчином.

Використовуйте DecoFix Extra для всіх
стиків. Використовуйте Decofiller, 
щоб згладити видимі стики.

Щільно притисніть. Видаліть надлишки клею на стиках шпателем 
не більше ніж через 1 год., повторіть через 
2-3 год.


