
TESA
ACX PLUS

TESA
POWERBOND

TESA
POWERSTRIPS

MIRALITE PURE
CZYSTE ODBICIE NATURY

1 LUSTRO STWORZONE
Z POSZANOWANIEM LUDZI I ŚRODOWISKA

Czyste i żywe kolory niezależnie od oświetlenia.
Antracytowy podlew eliminuje efekt przeświecania 
przy podświetleniu lustra.

Farba ochronna zapobiega korozji, ścieraniu i zarysowaniom.
Zerowa zawartość rozpuszczalników aromatycznych.
Farba ochronna produkowana jest na bazie wodnej, brak substancji 
zapachowych i szkodliwych.

MONTAŻ LUSTRA
W odpowiedzi na liczne zapytania Klientów firma SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS, Oddział GLASS 
przeprowadziła test wybranych materiałów montażowych. Poniższe produkty montażowe w teście laboratoryjnym dały 
pozytywny wynik pod względem adhezji i braku przebarwień.*

*W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić test postępując zgodnie 
z instrukcją producenta materiału 
montażowego. 

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS, 
Oddział GLASS nie jest producentem 
materiałów montażowych i nie gwarantuje 
ich neutralności oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za właściwości podanych 
w tej instrukcji materiałów montażowych. 

Z DBAŁOŚCI O ŚRODOWISKO

BUILDING GLASS POLSKA

Z MYŚLĄ O TOBIE
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SOUDAL
SILIRUB 2S



1 PRZYGOTUJ
PODŁOŻE

2 PRZYGOTUJ
POWIERZCHNIĘ
Powierzchnia musi być czysta
i odtłuszczona neutralnym
środkiem, np. Isopropanolem.

3 WYBIERZ ODPOWIEDNI 
MATERIAŁ MOCUJĄCY
Do lustra MIRALITE PURE
zastosuj rekomendowany, neutralny 
materiał mocujący.

NEUTRALNY

4 POSTĘPUJ ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ
Zawsze przestrzegaj instrukcji 
producenta silikonu i wskazanej
ilości. Silikon nakładaj równoległymi, 
pionowymi pasami o szerokości
min. 10 mm w odstępach ok. 10 cm.
Nigdy nie należy nakładać środków 
mocujących punktowo. 

ZAPEWNIJ
WENTYLACJĘ

5 PRAWIDŁOWY MONTAŻ
Lustro należy docisnąć do powierzchni 
klejenia zachowując odpowiednią 
przestrzeń pomiędzy ścianą a lustrem
(5 mm w przypadku luster mniejszych
niż 1 m wysokości oraz 10 mm
w przypadku większych). Zapewnij 
odpowiednią wentylację do czasu 
całkowitego utwardzenia silikonu.

INSTRUKCJA INSTALACJI
MIRALITE PURE PRZY UŻYCIU SILIKONU
PROSTY I SPRAWDZONY SPOSÓB MONTAŻU 

10 cm

PRAWIDŁOWO

PASY SILIKONU

NIEDOZWOLONE

Powierzchnia, na której ma zostać 
instalowane lustro powinna być płaska, 
czysta i sucha. Nie zaleca się mocowania 
luster na świeżych, mokrych podłożach 
(tynki, gładzie gipsowe). 
Podłoże porowate należy zagruntować.


