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PRAGURI PREFABRICATE PENTRU SPATIUL DE DUS
marmura compozita / granixit

• Reprezinta o alternativa a caditei de dus.
�

• Ofera posibilitatea de a dispune de spatiul de dus dupa dorinta Dvs.
• Prin instalarea pragului se obtine un spatiu de dus mai mare/incapator, comparativ cu o cadita de dus.
�
• Posibilitatea de montare stabila a orcarui tip de paravan.
• Montaj/instalare usoara doar cu adeziv pentru gresie/faianta si chit de rosturi.
• Varietate mare de culori, modele si dimensiuni.
• Posibilitatea asortarii culorii pragului cu gresia si faianta spatiului de dus.
• Prin instalarea pragului, spatiul de dus devine mult mai igienic si usor de curatat, comparativ cu curatarea zonelor
adiacente caditei (imbinari cu silicon de exemplu) si a unei cadite de dus
Compozitie: 80% pulbere de marmura, pigment si rasini poliesterice. Strat acoperitor chimico rezistent “GEL COAT”
HIDROIZOLATIE: sugeram sa aplicati o hidroizolatie (solida sau lichida) spatiului de dus inaintea montarii placilor si
implicit a pragului.
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DE INSTRUCTIUNI DE MONTAJ/INSTALARE :
In functie de ajustarile facute asupra pragului (lungime/colturi) si/sau a montarii paravanului/cabinei de dus este
�
posibil sa aveti nevoie de urmatoarele instrumente:
• Flex obisnuit pentru ajustari dimensiuni/taieri.
• Bormasina obisnuita - gaurire pentru dibluri – daca se va monta paravan sau cabina de dus.
�• Cumpana/nivela daca panta baii este abrupta si se vor face ajustari asupra bazei pragului, pentru o nivelare corecta,
si pozitionare corecta (dreapta ) a paravanului/cabinei.
Folositi adeziv pentru gresie, umpleti cu adeziv spatiul/canalul liber de sub prag.
Recomandam montarea pragului direct pe sapa. Pentru scurtarea /ajustarea pragului folositi ﬂexul (poate ﬁ folosit
�
oricare tip de disc de taiere).
�
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Important, taierea/scurtarea pragului se face pe fata utila. Nivelati pragul dupa care montati gresia, realizand panta
de scurgere. In cazul montarii peste gresie corectati nivelul pragului prin slefuirea partii de jos (baza) a pragului cu
un disc abraziv (daca este necesar). Nivelarea pragului este importanta pentru montarea paravanului (piesei verticale de delimitare a spatiului pentru dus).
La montarea unui paravan sau cabine pe prag, va ﬁ necesara gaurirea pragului in vederea introducerii diblurilor.
Gaurirea se va face cu o bormasina normala cu viteza mica. Pragul este masiv si suporta presiuni mari.
Finalizati izolarea cu chit de rosturi in culoarea dorita, sau silicon sanitar transparent sau colorat.
Peste pragul deja montat se poate instala oricare tip de piesa verticala de delimitare a spatiului de dus si paravane,
respectand intructiunile de montarea producatorului.
Pragul decorativ FAT este prevazut sa delimiteze spatiului/perimetrul de sub dus si sa opreasca scurgerea apei in
baie. Respectarea instructiunilor de intretinere si folosire a pragului prefabricat vor asigura un termen lung de
folosire.
Stergeti suprafata pragului prefabricat cu o carpa moale pentru a preveni aparitia depunerilor de calcar. Pentru
petele persistente, frecati zona cu un burete moale sau carpa, folosind oricare dintre preparatele chimice de
curatare pentru baie (exclus produse abrazive).
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Atentie!:
• Caderea obiectelor ascutite si grele pe pe pragul decorativ pot deteriora suprafata acestuia.
• Nu folositi preparatele abrazive si obiectele ascutite pentru curatarea pragului abraziv, exista riscul de deteriorare a
stratului acoperitor al pragului.
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