
 

  

 

2TEC2 PLOŠČE – NAVODILA ZA POLAGANJE 
1. Splošne  informacije 
2tec2 talno oblogo je mora polagati za to usposobljen polagalec oz. podjetje ,  LTA ne bo odgovoren 
za slabe izdvedbo ali težave zaradi nepravilnega  polaganja.  
Plošče so najprimernejša talna obloga za plavajoče pode. 

2. Priprava podlage 
Ustrezna priprava je ključna za dosego dobrega rezultata. Podlaga  mora biti čista, brez  maščob, 
brez rež, ustrezno trdna in suha. 2tec2 plošče  ni mogoče vgraditi na staro tekstilno  talon oblogo. 

 

2.1.V NOVOGRADNI 

    1.   Najprej  položite predpremaz. 
    2.   Nato položite  izravnalno maso, najmanj 24 ur pred namestitvijo talne obloge. To zmes  nato               
zbrusite  in vakumsko očistitie. Pozorni  morate biti  na vlago  v tleh in v  prostoru.Će je potrebno,   
namestite merilec vlažnosti. 
    3.   Če je potrebno, uporabite parno zaporo. 

 

2.2.OBNOVA OBJEKTA 

    1.   Vse sledi prejšnje talne obloge pazljivo odstranite. 
    2.   Razpoke in reže je  potrbno zapolniti, preden  tla obdelamo z dvo-komponentnim premazom. 
    3.   Preverite vlažnost tal . 
    4.   Nato položite  izravnalno maso. Površina  mora biti ravna in gladka za popoln rezultat. 

3. Polaganje talne obloge2tec2 

3.1. SKLADIŠČENJE PLOŠČ IN PREVERBA MATERIALA 
Pred namestitvijo se plošče  hranijo v originalni embalaži in v originalni paleti.  Škatle je treba shraniti 
v prostor po  največ 8 škatel. Da bi preprečili škodo, ne polagajte paleto na paleto. 
Prepričajte se, da referenčni 2tec2 ustreza vrstnemu redu in preverite, če imate enake serijske 
številke. (Glejte "Nr serije." Na etiketi vsakega polja). V nasprotnem primeru obvestiti proizvajalca, 
preden nadaljujete z namestitvijo. 
 

3.2. AKLIMATIZACIJA  

Izpolnjevati je naslednji notranje klimatske pogoje; je temperatura tal vsaj 15 ° C (60 ° F), temperatura  
prostora med 18 ° C (65 ° F) in 25 ° C (77 ° F) in relativne vlažnosti v zraku ne presega 75%. Plošče-
material mora biti  najmanj 48 ur v prostoru, da se prilagodi na temperaturo v prostoru pred 
namestitvijo. 
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3.3. NAČINI POLAGANJA 

2tec2 plošče so dve različni vrrsti QT( plošče , ki se polagajo na šah-90 stopinj) in ST ( seamless tiles-
brezšivne plošče- plošče ki se polagajo v isto smer) . Priporočena smer polaganja je glede na izbrani 
tip plošč. 

3.3.1 QUARTER TURN TILES ( QT)-ČETRTINSKI OBRAT POLAGANJA 

 Canyon QT- Iron QT-LavaQT- Topaz QT *– Dolomite QT*- Sponge QT*- Gritston QT*     
   (*dobavljivo  nad 400m2) 

Te 2tec2 plošče so namenjeni za vgradnjo v zasučni vzorec. V tem primeru je potrebno  
obrniti  za 90 stopinj vsako drugo ploščo. 

 
 

 
 Fitting pattern: QUARTERTURN 

 
 

   3.3.2 BREZŠIVNE PLOŠČE-SEAMLESS TILES (ST)  

 Planet ST – Moonless night ST – Coffe beaan ST - Juno ST Moonrock ST - Eclipse ST –Nebula ST- Orion ST 
 
Te 2tec2 plošče so namenjeni za vgradnjo v enako smer kot kažejo puščice na zadnji stani. 
Lahko so nameščeni tudi v zasučni vzorec( 90 stopinj) 

 
 
Fitting pattern: ASHLAR                ali                  QUARTERTURN  
 
 
 
 
   

 

3.4. POLAGANJE 

3.4.1. PRED POLAGANJEM 

 Preverite vsako ploščo glede vidnih napak pred namestitvijo in pred rezanjem. V nasprotnem primeru 
obvestiti proizvajalca oz. zastopnika, preden nadaljujete z namestitvijo. 

3.4.2.NAVODILA ZA UPORABO LEPILA 

Talno oblogo v ploščah ni potrebno upoštevati priporočila proizvajalca za uporabo lepila. V 2tec2 
plošče mora biti nameščene na protidrsni predpremaz oz.  2tec2 priporoča lepilo Blitzfix iz podjetja 
Wullf Gmbh ali katerikoli primerljiv izdelek s stalno nizko lepilno močjo. Lepilo se lahko uporablja v 
količini približno 80 g / m² ali 0,26 oz / sq ft Lepilo mora biti popolnoma suha (transparentna barva) 
pred vgradnjo v nasprotnem primeru lahko pride do trajnega oprijema. 
 
 
 
 



 

  

 Blitzfix lepilo je na voljo prek Le TISSAGE D'Arcade ali neposredno od www.wulf gmbh.de Za 
lokalnega agenta obrnite na info@wulf-Gmbh.de 
 

 

3.4.3. POLAGANJE 

Ne mešajte različne serijske številke v isti sobi. Samo plošče z isto serijsko številko bodo zagotovila 
popolno enotnost, tako po barvi in v izgledu. Zato namestite plošče v odredbi z: 

• Naraščajoče 'serijske št "(Glej oznako na vsaki embalaži) 
• in v "serijski št." z dvižnim "BOX Nr.-št.škatle" (Glej oznako na vsaki embalaži) 

 
 

VRSTE POLAGANJA 

1. Začnite z eno ploščo  pri vratih na vhodu . Narišite črto vzporedno s steno izhajajoč iz te 
plošče. Narišemo drugo linijo, na razdalji nekaj plošč, pravokotno na prvo vrstico. (Slika 1) 

2. Nanesite protidrsni premaz, pustite, da se popolnoma posuši in spet začnite od vrat. (Slika 2)  
3. Namestite naslednjo ploščo trdno v kotu, ki ga tvorijo že vgrajene plošče(Slika 3) 
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 4.Končati z namestitvijo zmanjšanja območja : 
 -postavite mejno ploščo za rezanje (2) na ploščo, ki je nameščena zadnja (1) 
- potiskajte ploščo proti steni (3) 
- porežite mejno ploščo(2) vzdolž plošče (3) 
- namestitev obrobno ploščo (2) odrežite jo na mero 

          Image 4 
5. Dodatne Navodila za vgradnjo: 
POZOR: Nekateri beli vlakna se lahko pojavijo po šivih. To bo samo od sebe zlomile med 
uporabo. Svetujemo vam, da se večina vlaken podrgnil stran z vlažno krpo pred namestitvijo. 

. 
 

4. Slošni nasveti 
-Če se uporabljajo  stoli s koleščki, je priporočljivo, da s trdimi kolesi ali iz poliamida(plastičnimi) 
-Gumirani materiali (npr. avtomobilske gume) lahko vplivajo na barvo talne obloge 2tec2. Zato je 
priporočljivo, da zagotovijo posebno zaščito v primeru pogostega  stika z gumijastimi oblogami. 
- Mi ne svetujemo uporabo plošč za zunanjo uporabo 
- 2tec2 je primeren za talno ogrevanje. 
- Po namestitvi je potrebno površino zaščititi še posebej, če object še ni končan. 
 

Za vsa vprašanja v zvezi s tem bo naš tehnični oddelek Storitve na LTA z veseljem pomagal. 
 
 
Neupoštevanje TEH navodili za vgradnjo izniči vse zahtevke za popolno ali delno povračilo Le 

TISSAGE D'Arcade 


