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CG25B, CG50B, CG76B відбійник кутовий  

Важливо: Зберігати матеріали в чистому та сухому приміщенні при температурі в межах 10°C - 40°C. 
Перед початком монтажу ви повинні залишити матеріали на місці принаймні на 24 години, щоб 
матеріали мали температурний характер приміщення. 

Етапи монтажу: 

1 - Визначити точку висоту захисного елемента для кута. 
2 - Стандартно ARFEN поставляє 3-х метрові елементи вінілу, тож достатньо один раз перерізати вініл, 
і отримуємо два готових елементи по 1,5м для захисту двох кутів. Як правило вище ніж 1,5м захист 
кутів не потрібен. Рекомендована довжина 1 або 1,5 метру на кут. 

 (Примітка: Різати чітко під 90 градусів) 
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3- Переконайтесь що стіна суха. 

4- Видаліть будь-які нерівності, для досягнення найкращих результатів стіну необхідно відновити при 
пошкодженні. 

5- Перед нанесенням клею протріть як стінку, так і тильну сторону кутового відбійнику, щоб 
переконатися, що на поверхнях немає пилу та бруду. 

6- Нанесіть клей лише на поверхню стіни, рекомендується клей на водній основі.  (Наприклад: 
DENLAKS TK-580, Витрати: 350 г на 1 м2. або аналоги ) 

7- Залиште клей затвердіти, в ідеальних умовах це займає від 10 до 15 хвилин. Однак тривалість 
затвердіння буде залежати від температури та вологості. 

Важливо: Перед початком нанесення ознайомтеся з технічним паспортом клею (DENLAKS TK-580) або 
іншими клеями. 

8 - Поставте кутовий відбійник на стіну і згладьте його на місце вручну. 

9 - Притиснути вініл важким валиком або руками. Під час та після установки видаліть надлишки клею 
на лицьовій стороні вінілу. 

10- Після закінчення монтажу дотримуйтесь інструкцій виробника клею, щоб очистити та видалити 
надлишки клею. 

11 - Не поспішайте з установкою. 
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