
Stones Kamień dekoracyjny z fugą Panama szary

Dekoracyjna okładzina ścienna z fugą do wnętrz
Materiał wykonania: gips
Opakowanie: 0,42 m2
Do stosowania wewnątrz budynku
Kolor: szary
Efekt ceglanej ściany

Cegłopodobny kamień dekoracyjny Panama marki Stones wykonany z gipsu
syntetycznego jest przeznaczony do wykańczania powierzchni ścian mieszkalnych,
np. w kuchni, salonie lub sypialni. Sprawdzi się również w lokalach usługowych i
użyteczności publicznej, poza łazienką, łaźnią czy sauną, które są narażone na
wilgoć. Panel imituje szary kamień, nadając wnętrzu skandynawskiego charakteru.
Monochromatyczny efekt
Cegłopodobny kamień dekoracyjny Panama posiada unikalną konstrukcję, dzięki
gipsowej płytce połączonej z fugą. To sprawia, że montaż jest niezwykle prosty.
Opakowanie zawiera 0,42 m2 szarych kamieni, które mogą delikatnie różnić się od
siebie odcieniem. Różnica kolorystyczna sprawia, że dekoracja jeszcze bardziej
przypomina kamień naturalny. Dzięki temu, że fuga jest w tym samym kolorze, co
płytka, powstaje efekt monochromatyczności, który króluje w stylu skandynawskim
i loftowym.+

Prosty montaż kamienia dekoracyjnego
Do montażu kamiennej dekoracji wystarczy klej gipsowy Powergips marki Stones,
który zapewnia trwałość montażu płytek. Płytki z gotową fugą należy układać fugą
do góry. Dekoracja kamienna imitująca ścianę z cegły powinno się kleić na
czystą, suchą i równą powierzchnię. Stabilne podłoże należy wcześniej
zagruntować. Temperatura w trakcie klejenia i 48h po klejeniu powinna wynosić od
5 do 50 stopni. Szare płytki można docinać za pomocą piły do metalu i do drewna.

Łatwe utrzymanie płytek w czystości
Dekoracja ścienna wykonana z gipsu wymaga impregnacji po zakończeniu prac
montażowych. Impregnacje najlepiej wykonać po 14 dniach od montażu. Impregnacja
pozwala zachować oryginalny, szary kolor cegłopodobnej płytki, zabezpiecza przed
zabrudzeniami i pozwala na sprawne, szybkie czyszczenie powierzchni.

Atrybuty produktu
Rekomendacja zastosowania: do wewnątrz
Materiał: gips
Wymiary i waga (netto):
Waga: 710 g
Wysokość: 14,7 cm
Szerokość: 26,3 cm
Głębokość / Grubość: 2,0 cm
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