
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
• 1x  μοντέλο επίστρωσης    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Μέγεθος: 36 εκ. x 36 εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

•  Το μοντέλο επίστρωσης μπορεί να καθαριστεί με νερό και σαπούνι και να
    στεγνώσει με στεγνό πανί.      

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία

•  Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση
   μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g,
   1235 Radomlje, Σλοβενία. Μπορείτε να ζητήσετε ανταλλαγή ή επιστροφή
   των χρημάτων της αγοράς. Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό
   παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής,
   που διαρκεί έναν χρόνο από το άνοιγμα.

1. Τοποθετήστε το μοντέλο σε οποιαδήποτε σχετικά επίπεδη επιφάνεια. Για
    επαγγελματικά αποτελέσματα, αφαιρέστε 2 εκατοστά εδάφους και
    εξισορροπήστε το καλούπι πριν γεμίσετε με σκυρόδεμα. (Το αφαιρεθέν χώμα
    μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσει ανοιχτούς χώρους στις πλευρές και
    μεταξύ του σκυροδέματος μετά την εγκατάσταση του μονοπατιού).
2. Ανακατέψτε καλά το σκυρόδεμα μέχρι να επιτευχθεί μια πλαστική
    (χυτεύσιμη) συνοχή. Εάν απαιτείται επιπλέον νερό, προσθέστε μικρές
    ποσότητες έως ότου επιτευχθεί η σωστή συνοχή.
3. Χρησιμοποιήστε έναν κουβά ή μυστρί για να γεμίσετε κάθε επίπεδο
    κοιλότητας του καλουπιού με την επιφάνεια του καλουπιού.
4. Ενώ το σκυρόδεμα είναι ακόμη στο καλούπι, χτυπήστε και ομαλοποιήστε την
    επιφάνεια της κοιλότητας με μυστρί.
5. Αφαιρέστε αμέσως το καλούπι.
6. Αφού αφαιρέσετε το καλούπι, εξομαλύνετε όλες τις άκρες με μυστρί έως
    ότου η εμφάνιση να είναι ικανοποιητική. Η εμβάπτιση του μυστριού σε νερό
    μπορεί να είναι χρήσιμη.
7. Τοποθετήστε το καλούπι δίπλα στο ολοκληρωμένο τμήμα και συνεχίστε τη
    διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Το σκυρόδεμα πρέπει να στεγνώσει με υγρασία για 5-7 ημέρες για τη 
μεγαλύτερη αντοχή. Για να σχεδιάσετε/περικόψετε τα μπλοκ, συμπληρώστε τα 
χωρίσματα με άμμο/χώμα μετά τη σκλήρυνση σκυροδέματος. Τοποθετήστε το 
ξηρό μείγμα άμμου σε ρωγμές και σκουπίστε στο επιθυμητό επίπεδο. Βρέξτε 
το μείγμα άμμου με ένα λεπτό ψέκασμα με νερό (μη βρέξετε υπερβολικά). 


