
INSTRUKCJA MONTAŻU BELEK  RUSTYKALNYCH / MODERNYCH  PIANKI  PUR 
przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 

Belki rustykalne / moderne  jak i pozostałe elementy dekoracyjne (deski, konsolety) wykonane są ze specjalnej pianki 

poliuretanowej o właściwościach samo-gasnących . Charakteryzują się wysokimi walorami dekoracyjnymi, dużą 

wytrzymałością mechaniczną, lekkością, odpornością na wilgoć. Przed montażem belki powinny być składowane na 

równych powierzchniach w temperaturze pokojowej w miejscach nie nasłonecznionych. 

Cięcie na wymiar i obróbka :  do przycinania belek z długości używamy  ręcznych pił do cięcia  drewna (płatnic) o 

drobnych zębach używając przy tym skrzynki ukośnicy.  W przypadku wycięć nieregularnych  możemy również 

posłużyć się nożem rys.1. Ostre krawędzie po przycięciu możemy obrobić papierem ściernym o odpowiedniej 

granulacji. 

Montaż: w przypadku montażu belek możemy zastosować dwa sposoby montażu, pierwszy przy   pomocy 

poliuretanowego  kleju montażowego lub drugi przy pomocy klocków drewnianych przymocowanych do sufitów za 

pomocą dybli. 

Wariant pierwszy: podłoże do klejenia belek powinno być suche, mocne, równe i nie pylące.    Na powierzchni  gdzie 

występują stare powłoki farb należy je usunąć, oczyścić,  wyrównać i zagruntować gruntem akrylowym głęboko 

penetrującym. Klej nanosimy za pomocą wyciskacza do klejów montażowych na frezowaną tylną powierzchnię belek 

tak aby tworzył ciągłą linię o szerokości 4-8mm  rys.2. Po nałożeniu kleju belkę należy docisnąć do sufitu lub ściany i 

podeprzeć  przygotowanymi wcześniej podpórkami  na czas jego związania  rys.3,  zalecany przez producenta kleju. 

Przed zdjęciem podpórek  należy upewnić się czy klej już dobrze związał.  W przypadku  zastosowania  konsolek 

kleimy je podobnie jak belki. 

Wariant drugi: przygotować odpowiednie klocki drewniane o wymiarach umożliwiających włożenie do wewnętrznej 

przestrzeni belki rys.4, następnie mocujemy osiowo klocki drewniane wzdłuż  linii wcześniej wytyczonej przy pomocy 

sznurka traserskiego za pomocą dybli w odległościach co  80 cm od siebie  rys.5.  Następnie przykładamy beli do sufitu 

tak by przymocowane klocki drewniane weszły do wewnętrznej przestrzeni belki, dociskając bekę do sufitu 

równocześnie mocujemy ją za pomocą wkrętów do drewna po przez boczną krawędź belki do zamontowanego 

wcześniej   klocka rys. 6.  Wkręty boczne mocujemy na tyle głęboko w belce  by można było  zamaskować masą 

akrylową główkę wkrętu którą pokrywamy bejcą  w odpowiednim kolorze. 

Wykończenie: ewentualne szczeliny które mogą powstać pomiędzy krawędzią belki a podłożem do którego są 

mocowane (tylko w przypadku nie równego podłoża) uzupełniamy akrylem i  pokrywamy bejcą. 

 

Uwagi końcowe: wewnątrz belek  nie należy prowadzić żadnych instalacji a w szczególności przewodów 

elektrycznych. 
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W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt 

 e-mail:  info@remlublin.pl 
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