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NAVODILA ZA UPORABO
Za boljše rezultate je potrebno trakce pred uporabo potopiti v vodo (sobna temperatura) vsaj za 2 uri
ali v vročo vodo 30 min. To je potrebno napraviti le enkrat – pri tem ni pomembno koliko časa so
trakci v roki. To namreč poveča njihovo elastično moč in tako so maksimalno pripravljeni za
polaganje.
Tuscan Leveling System TM (TLS v nadaljevanju) trakci so
debeli 0,8 mm, za širše fuge enostavno uporabite debelejše
križce, ki jih postavite v kot ploščice do 1 cm od kota
(slika 1).
Za hitrejše polaganje predhodno nastavite trakce in kapice,
ki jih boste potrebovali za delo enega dneva, na razmak oz.
višino 3 – 5 cm (slika 2).
Vstavite predhodno nastavljene trakce in kapice pod rob
ploščice tako, da gre spodnji del trakca pod že položeno
ploščico nekje 5 – 7 cm od vogala (uporabite vsaj 2 komada
na eno stran oz. pri večjih dimenzijah uporabite več kosov
za eno stran). Priporoča se razmak med 15 – 25 cm
(slika 3).
Pozor: trakcev in kapic NIKOLI NE postavljajte na vogal
ploščice, ker se lahko vogal ploščice odlomi ali zlomi pri
odstranjevanju kapic. Pa tudi težko bo držati ravno linijo
fug.
Obvezno morate namazati z lepilom tudi spodnji del
ploščice.
Ko ste na položeni ploščici postavili trakce s kapicami,
lahko položite drugo ploščico. Potem s pištolo skupaj
stisnite kapico na trakcu do ploščice dokler nista obe
ploščici v enaki višini (slika 4).
Ponavljajte ta proces pri polaganju naslednjih ploščic.
Seveda morate sproti očistiti fuge! V spojih naj ne ostaja
lepilo, ki bi se lahko zasušilo! Zelo pomembno je, da so
trakci čisti (da se lepilo na zasuši) na stiku s ploščico, saj bo
potrebno na koncu te trakce odstraniti! (slika 5).
Če boste z deli prekinili oz zaključili in ga nadaljevali
naslednji dan: obvezno očistite lepilo oz cement v zadnji
vrsti ploščic, da boste lahko naslednji dan vstavili trakce s
kapicami in nadaljevali delo (slika 6).
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Naslednji dan najprej zapolnite luknjo z lepilom oz
cementom pod ploščico, šele nato vstavite trakec s kapico
in nadaljujte s polaganjem (slika 7).

Pri normalni uporabi lahko kapice uporabljate več kot 25x, tudi do 60x!

V REDU

NI V REDU

Trakci so nastavljeni 5 cm od vogala ploščice.

Trakci so postavljeni na vogal ploščice.

Za boljše rezultate trakce pred uporabo vedno
potopiti v vodo (sobna temperatura) vsaj za 2
uri ali v vročo vodo 30 min.

Ne zvijajte trakcev pred uporabo.

Temperatura vode naj bo vsaj 10°C.

Ne uporabljajte jih, ko zmrzuje.

Vedno namažite tudi spodnji del ploščice oz
kamna.
Odstranite odvečno lepilo okoli trakca med
polaganjem.
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