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1. Narzędzia potrzebne do montażu  

• ołówek budowlany,
• przyrząd pomiarowy,
• skrzynka uciosowa,
• piła ręczna o małych ząbkach (płatownica);

2. Prace przygotowawcze

• Listwy i klej przeznaczone do montażu należy aklimatyzować  
w pomieszczeniu przez 48 godzin w temperaturze pokojowej.  
W pomieszczeniu nie może panować nadmierna wilgoć.

• Listwy należy oczyścić przed instalacją z wszelkich zabrudzeń.
• Podłoże musi być czyste i zagruntowane.
• WAŻNE:  Jakiekolwiek zabrudzenia mogą spowodować słabą 

przyczepność listwy do ściany!
• Należy dokładnie wymierzyć powierzchnię klejenia, tak aby 

dopasować odpowiednią ilość listew i rozplanować miejsca  
cięcia w narożnikach bez ponoszenia strat.

3. Montaż

• Na oczyszczoną powierzchnię styku listwy ze ścianą nanieść 
odpowiednią ilość kleju. Używać kleju rekomendowanego  
przez producenta.

• Do łączenia listew użyć tego samego kleju.
• Starannie przykleić  listwy  do ściany i niezwłocznie usunąć  

nadmiar kleju szpachelką
• Po upływie 24 godzin należy wyszpachlować połączenia  

listew  maskującą masą szpachlową lub akrylową,  
a następnie wyszlifować. 

• WAŻNE: Nie należy używać silikonu!
• UWAGA: W celu połączenia listew w narożnikach ścian, należy 

przyciąć je pod wymaganym kątem odpowiednią piłą przy użyciu 
skrzynki uciosowej. 

• Po zakończeniu montażu pokryć listwy gruntem w celu 
zabezpieczenia ich przed wchłanianiem wilgoci.

• Po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej, listwy należy 
pomalować dwukrotnie farbą akrylową.

• W przypadku montażu oświetlenia konieczne jest zastosowanie 
taśmy aluminiowej dostępnej u producenta.

• WAŻNE: Nie używać farb zawierających rozpuszczalniki!
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4. Montaż oświetlenia w listwach

• Przed przystąpieniem do montażu listew należy odpowiednio 
przygotować instalację elektryczną w scianach

• W przypadku instalacji listew LED, każda listwa oświetleniowa posiada 
odpowiedni rowek na jej umiejscowienie

• W przypadku instalacji oprawek, należy wyznaczyć miejsca ich 
montażu i wyciąć otwory w listwach przed ich montażem, a następnie 
rozpocząć instalację postępując zgodnie z instrukcją montażu listew.


