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International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Niemcy
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Polska
Follmann Chemia Polska sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 71/4
01-651 Warszawa
Fon +48 22 835 91 51
info@triflex.pl
www.triflex.pl

Krawędzie z Triflex Stone Design

Wygładzanie:
Pacą do wygładzania zagęścić 
Triflex Stone Design i czysto 
przeciągnąć krawędź szalunku.

Utwardzanie:
Po około 3 godzinach 
(w temperaturze +20 °C) należy 
wyjąć z szalunku element 
kształtowy Triflex Stone Design 
wraz z folią rozdzielającą, jeżeli 
szalunek jest potrzebny dla 
innych elementów, i pozostawić 
do utwardzenia na ok. 12 godzin.

Tkanina zbrojeniowa:
Aby uzyskać stabilne 
elementy kształtowe, 

szalunek wyłożony 
folią rozdzielającą 

wykłada się tkaniną 
zbrojeniową, np. WDVS 

lub Triflex ProMesh.

Mieszanie:
Wymieszać żywicę 

Triflex Stone Design R 1K 
z Triflex Stone Design S 

(żwir marmurowy  
lub grys granitowy) 

zgodnie z kartą 
charakterystyki produktu.

Wykonanie szalunku:
Do tworzonego 

elementu kształtowego 
wykonuje się szalunek 
pod wymiar. Wysokość 

krawędzi musi 
odpowiadać wybranemu 

typowi uziarnienia 
Triflex Stone Design.

Formowanie krawędzi:
Po maks. 6 godzinach utwardzania 
(w temperaturze +20 °C) element 
kształtowy jest jeszcze elastyczny 
i można go ostrożnie zginać, np. 
w przypadku kolumn lub okrągłych 
elementów budowlanych. 
Zamocować element do momentu 
całkowitego utwardzenia.
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Wypełnianie:
Gotową do użycia 

mieszankę nanieść na 
szalunek i równomiernie 

rozprowadzić.
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Montaż:
Utwardzony element kształtowy 
może być docinany. Pokryć 
tylną stronę elementu 
kształtowego masą szpachlową 
Triflex Cryl (Spachtel) 
i natychmiast zamontować. 
W razie potrzeby ułożyć profil 
końcowy (np. Schlüter).

Przygotowanie:
Na powierzchnie pionowe, 

np. łączenia ze ścianami 
lub podstopnice, wykonuje 

się elementy kształtowe 
Triflex Stone Design. Wysokość 

elementów kształtowych 
powinna odpowiadać 

wysokości uszczelnienia.

Ważna informacja: Najpierw wykonaj słupki z ukształtowanymi elementami i sklej je ze sobą. Następnie wykończ obszar za pomocą Triflex Stone Design.

Skończone:
Podstawa zamontowana i 
podniesiona powierzchnia.


