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PRODUKT

PRODUKT

Lapitec® to nieorganiczny materiał ceramiczny spiekany w temperaturze 1.200°C, wytworzony z
„pełnego kawałka” („full body”) płyty przy wykorzystaniu unikalnej, opatentowanej technologii.
Lapitec® ma konsystencję oraz wygląd „gładzonego kamienia” i szczególnie wysoką gęstość powyżej
2,40 kg/dm3.
Lapitec® ma następujące wyróżniające go cechy:
• jest izotropowy
• jest mrozoodporny, ponieważ nie jest porowaty
• jest odporny na zarysowania, ponieważ ma podwyższoną odporność na głębokie ścieranie
• jest odporny na plamy, ponieważ nie ma porowatej powierzchni, zdolnej do zatrzymywania stałych
osadów i/lub cieczy*
*Pod mikroskopem jedynie 5% powierzchni cechuje się mikrowgłębieniami o średnim rozmiarze
mniejszym niż 30 μm i głębokości mniejszej niż 15 μm. Oryginalna nieorganiczna powierzchnia Lapitec®
jest wodoodporna i oleofobowa; to właściwości, które uniemożliwiają osadzanie się cieczy wewnątrz
mikrowgłebień, zapewniając absolutną odporność na plamy.

WYMIARY STANDARDOWE

GRUBOŚCI
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DANE
TECHNICZNE
NORMA

WYNIK TESTÓW

Wymiary standardowe

EN 14617-16

3365 x 1500 mm

Grubości

EN 14617-16

12 – 20 – 30 mm

Ciężar właściwy

EN 14617-1

2,4 kg/dm3

Odporność na zginanie

EN 14617-2

53 N/mm2

Absorpcja wody

EN 14617-1

0,03%

Odporność na nacisk

ASTM C170

483 N/mm2

Odporność na uderzenia

EN 14617-9

DANE TECHNICZNE

3,3 Joule
próbka porównawcza
grubość 20 mm
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DANE
TECHNICZNE
NORMA

WYNIK TESTÓW

Odporność na głębokie ścieranie

EN 14617-4

25,5 mm

Odporność na mróz

EN 14617-5

Odporny

Reakcja na ogień

EN 13501-1

A1

Odporność na działanie kwasów i zasad

EN 14617-10

C4 - Odporny

Odporność kolorów na działania światła

DIN 51094

Brak zmian

Współczynnik liniowej rozszerzalności
cieplnej

EN 14617-11

6,3 x 10-6 °C-1

Przewodnictwo cieplne

EN ISO 10456

1,3 W /m · °K

DANE TECHNICZNE
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KONTROLA
JAKOŚCI
WYMIARY

Orientacyjne wymiary
nominalne

B

1.540 mm

A

Minimalne wymiary
użytkowe
3.415 mm
Wymiary
Nominalne
Dla gr. 12 mm
Dla gr. 20 mm
Dla gr. 30 mm

Wartość

Długość mm

Szerokość mm

Orientacyjna

3415

1540

3365 (A)

1500 (B)

3365 (A)

1500 (B)

3365 (A)

1460 (B)

Minimalna
gwarantowana
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KONTROLA
JAKOŚCI
GRUBOŚĆ
Grubość nominalna SP

Tolerancja w mm

H1 mm

12

-0/+1

‹3

20

±0,5

‹3

30

±0,5

‹3

POWIERZCHNIA CHROPOWATA

POWIERZCHNIA GŁADKA

GR

GR

STOPIEŃ POLEROWANIA
Kolekcja

GLOSS
Minimum

Zmiana samej płyty

Lux

› 55

‹ 10

Satin

‹ 16

‹3

Vesuvio

‹5

‹3

Fossil

‹5

‹3

Arena

‹5

‹3

Lithos

‹5

‹3

Dune

‹5

‹3

Stopień połysku mierzony jest na obrabianej powierzchni przy użyciu spektrometru. Zmiana połysku na
tej samej płycie zostaje oceniona poprzez porównania pomiarów wykonanych na brzegach i w centrum
samej płyty.

INTENSYWNOŚĆ BARWY

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z materiałem spiekanym, zaleca się kontrolować
jednorodność barwy nawet w przypadku materiałów z tej samej partii.
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KONTROLA
JAKOŚCI
PŁASKOŚĆ

POPRZECZNA
Grubości mm
12-20-30

WZDŁUŻNA

Szerokość mm

F mm

Długość mm

F mm

1500

≤ 1,5

3365

≤ 3,4

Aby poprawnie skontrolować płaskość, należy oprzeć płytę na idealnie poziomej i stabilnej płycie traserskiej:
powinno się więc unikać kozłów czy pomiarów na podwieszonej płycie. Płaskość mierzona jest z życiem
aluminiowego pręta oraz szczelinomierzy pośrodku boków: 750 mm oraz 1700 mm.
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KONTROLA
JAKOŚCI
KRYTERIA JAKOŚCI
Nominalne wymiary

Specyfikacja powierzchni
Powierzchnia kontroli
Powierzchnia netto wykończona
Powierzchnia użytkowa

Długość mm

Szerokość mm

A

B

3100

1450

UWAGI

B

Dodatkowa powierzchnia użytkowa

1.450 mm

3.100 mm

Powierzchnia użytkowa

• Wykończona powierzchnia netto płyty składa się z powierzchni użytkowej Core Zone plus dodatkowej
powierzchni użytkowej Extra Core Zone
• Powierzchnia użytkowa to powierzchnia ruchoma wykrajana z wnętrza powierzchni netto wykończonej

A
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KONTROLA
JAKOŚCI
ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA

Każda płyta po zakończeniu procesu produkcji zostaje oznaczona etykietą kontrolną ze wszystkimi
informacjami technicznymi.

Kolor płyty
Rodzaj płyty
Kategoria płyty

Charakterystyki handlowe
płyty
Numer identyfikacyjny płyty
Intensywność barwy
Kolor identyfikacyjny
kategorii
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KONTROLA
JAKOŚCI
ZGODNOŚĆ ESTETYCZNA - VESUVIO, FOSSIL, ARENA, LITHOS, DUNE
Charakterystyka
niezgodności

Wymiar w mm

Plamka o odmiennym
kolorze

› 0,6

Powierzchnia
niejednorodna
Biały granulat o
ciemnym tle

›3
Dopuszczalny do 1 mm

ZGODNOŚĆ ESTETYCZNA - SATIN I LUX
Charakterystyka
niezgodności
Plamka o odmiennym
kolorze
Plamka o podobnym
kolorze
Otwór
Powierzchnia
niejednorodna
Rysa / Cień
Biały granulat o
ciemnym tle

Wymiar w mm
› 0,6
›5
› 0,6
›3
Jeżeli widoczna gołym okiem z odległości jednego metra przy naturalnym
świetle
Dopuszczalny do 1 mm

PRZEGLĄD PŁYT

Zalecamy naszym klientom dokładne oczyszczenie i przeglądnięcie płyty przed obróbką; procedura
ta gwarantuje optymalizację przetwarzania materiału i pozwala sprawdzić, czy wszystkie standardy
jakościowe są spełnione.
Zalecenia: Powinna to być standardowa praktyka. Reklamacje dotyczące ułożonego już materiału
z defektami znajdującymi się na nim już w chwili dostawy nie będą przyjmowane.
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OPAKOWANIE ORAZ
TRANSPORT
OPAKOWANIE

Drewniane więzy (opasy): standardowe opakowanie do wysyłki w kontenerach.
Drewniane powlekane kozły: dostarczane przez klienta do wysyłki pojazdem drogowym.
Niestandardowe opakowania: w przypadku dostarczanego materiału ciętego na wymiar decyzję o
opakowaniu podejmuje się w oparciu o format: w skrzyniach lub na paletach.
Wartości podane poniżej są jedynie orientacyjne.
Informacje Techniczne

GRUBOŚĆ 12 mm

GRUBOŚĆ 20 mm

GRUBOŚĆ 30 mm

Wartości

Wartości

Wartości

Jednostka
miary.

Dostawa

FCA - Lapitec S.p.A. Vedelago (TV) ITALY

Powierzchnia płyty

m

Waga płyty

kg

160

260

370

kg

29

48

72

Liczba płyt w wiązaniu

nr.

20 - 18*

12 - 11*

8 - 7*

m w wiązaniu

m

101

60,6

40,4

Waga opasu z drewna

kg

Ok. 80

Waga pełnej wiązki

kg

Ok. 3.300

mm

3.420 x 350 h 1.600

Ciężar na m

2

2

Wymiary wiązki łącznie
z opakowaniem

5,05

2

2

*Liczba płyt w opakowaniu zależy od grubości wybranych kolekcji.
Płyty Lapitec® są pakowane w taki sposób, że obrobiona powierzchnia jest chroniona folią polietylenową.
Przewoźnik musi odpowiednio zabezpieczyć materiał w fazie załadunku.

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Ładowność: 14.000 kg

GRUBOŚĆ 12 mm

GRUBOŚĆ 20 mm

GRUBOŚĆ 30 mm

Informacje Techniczne

Jednostka
miary.

Wartości

Wartości

Wartości

Całkowita liczba płyt

nr.

87

53

37

Ciężar całkowity
brutto

kg

13 990

13 850

13 760

439,35

267,65

186,85

GRUBOŚĆ 12 mm

GRUBOŚĆ 20 mm

GRUBOŚĆ 30 mm

Powierzchnia
całkowita m2

m2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Ładowność: 24.000 kg

12

Informacje Techniczne

Jednostka
miary.

Wartości

Wartości

Wartości

Całkowita liczba płyt

nr.

149

91

64

Ciężar całkowity
brutto

kg

23 980

23 800

23 820

752,45

459,55

323,2

Powierzchnia
całkowita m2

m2
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OPAKOWANIE ORAZ
TRANSPORT
KONTENER 20’ BOX
Ładowność: 21.000 kg
Informacje Techniczne
Całkowita
paczek

liczba

Jednostka
miary.

nr.

Całkowita liczba płyt

nr

Ciężar całkowity
brutto

kg

Powierzchnia
całkowita m2

m2

GRUBOŚĆ 12 mm

GRUBOŚĆ 20 mm

GRUBOŚĆ 30 mm

Wartości

Wartości

Wartości

6

6

7

120 - 108*

72 - 66*

48 - 42*

Ok. 19.800
606,00 - 545,40

363,60 - 333,3

242,40 - 212,1

GRUBOŚĆ 12 mm

GRUBOŚĆ 20 mm

GRUBOŚĆ 30 mm

Wartości

Wartości

Wartości

7

7

7

140 - 126

84 - 77

56 - 49

KONTENER 20’ BOX
Ładowność: 24.000 kg
Informacje Techniczne
Całkowita
paczek

liczba

Jednostka
miary.

nr.

Całkowita liczba płyt

nr

Ciężar całkowity
brutto

kg

Powierzchnia
całkowita m2

m2

Ok. 23.100
707,00 - 636,3

424,20 - 388,85

282,80 - 247,45

** Przy załadunku należy uwzględnić maksymalny ciężar dopuszczalny w porcie docelowym.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Zalecamy przewożenie i przechowywanie materiału na przeznaczonych do tego kozłach z powlekanymi
podstawami i słupkami. Nośniki te muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec wpływom korozji
lub zanieczyszczenia załadowanego materiału, również muszą być przewidziane odpowiednie dystanse
z drewna, gumy lub tworzyw sztucznych w celu uniknięcia ścierania podczas transportu lub przeładunku i
przechowywania materiału.
Oddzielać między sobą paczki płyt przy użyciu przeznaczonych do tego drewnianych elementów –
grubszych niż liny używane do podnoszenia. Podczas przechowywania, ale przede wszystkim podczas
transportu, drewniane kawałki – używane w celu oddzielenia paczek z płytami – muszą być wyśrodkowane
względem płyty i rozmieszczane w odległości ok. 120 cm pomiędzy sobą.
Materiał nie podlega działaniu czynników atmosferycznych i może być przechowywany również na
zewnątrz z zastrzeżeniem, że należy go oprzeć na podstawie: z plastiku, gumy lub drewna (unikać podpór
ze stali), a także należy go przykryć odpowiednimi zabezpieczeniami.
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OPAKOWANIE ORAZ
TRANSPORT
TRANSPORT

Płyty zawsze muszą być transportowane i przenoszone przy zachowaniu maksymalnej dbałości i
ostrożności, aby nie dopuścić do pęknięcia lub uszkodzenia materiału.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
Pojedyncza płyta może być przenoszona za pomocą płóciennych pasów pokrytych gumą, klamer pokrytych
gumą lub przyssawek. W przypadku obrobionych powierzchni typu Vesuvio oraz Fossil nie transportować
za pomocą przyssawek. Nie używać łańcuchów czy stalowych lin, które mogłyby uszkodzić materiał.
Zalecamy, aby do podejmowania pojedynczej płyty klamra była ustawiona pośrodku ładunku. Dzięki
temu można wyważyć jego ciężar i ograniczyć bujanie (jak pokazano na rys. 1). Przy odkładaniu płyty z
użyciem klamry upewnić się, że pomiędzy poprzednią płytą a tą, którą właśnie odkładamy, nie ma pustych
przestrzeni.
Uwaga: zawsze należy sprawdzić maksymalny udźwig załadunku.

Rysunek 1

14

Rysunek 2

Do podejmowania większej liczby płyt naraz zaleca się wykorzystać zawiesie i płócienne pasy oddalone
od siebie na dole oraz w górnej części za pomocą drewnianej podkładki odległościowej o długości lekko
przewyższającej paczkę płyt (jak pokazano na rys. 2). W ten sposób naprężenie występujące podczas
przemieszczania nie przekłada się na płyty i zapobiega się pęknięciu materiału.
Uwaga: zawsze należy sprawdzić maksymalny udźwig załadunku.
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CENTRUM BADAŃ I
ROZWOJU LAPITEC®
LapitecLAB - CENTRUM BADAŃ

LapitecLAB to dział Badań i Rozwoju, który zajmuje się opracowywaniem oraz badaniem akcesoriów oraz
aplikacji Lapitec®. Nieustanne dążenie do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań pozwala nam stawić
czoło zmieniającym się wymaganiom rynku.
Każde pojedyncze doświadczenie zdobyte przy projektach międzynarodowych i w odniesieniu do zróżnicowanych
zastosowań wykorzystywane jest w celu ulepszenia produktu i akcesoriów sprzedawanych przez Lapitec S.p.A.
Poprzez bezpośredni kontakt z klientem LapitecLAB nieustannie proponuje nowe rozwiązania, dzięki czemu
nasze usługi są zawsze kompletne i idealnie dopasowane do różnych potrzeb użytkowych.

LapitecACADEMY - CENTRUM SZKOLEŃ

LapitecACADEMY to dział zajmujący się szkoleniami dla profesjonalistów z branży, którzy stosują Lapitec®. Organizuje
on szkolenia oraz spotkania branżowe w siedzibie firmy oraz zapewnia bezpośrednie wsparcie. Dzięki Academy
Community wszystkie nowości techniczne oraz wdrożenia są natychmiast przekazywane do całej sieci sprzedaży.
Uczestnicząc w kursach i szkoleniach oferowanych przez LapitecACADEMY wszyscy profesjonaliści mogą otrzymać
certyfikat Approved Fabricator, a także poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie obróbki Lapitec®.

SABRINA GERITS
Recepcjonistka
info@lapitec.it
+39 0423 700239

FRANCESCO GIANNINI
Koordynator Team Academy
academy@lapitec.it
+39 335 8225646
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FRANCESCO BERGAMIN
Członek Team Academy
academy@lapitec.it
+39 337 1307815
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ZASADY
PROJEKTOWANIA
1. KĄTY WEWNĘTRZNE ORAZ OTWÓR ZLEWU

Wszystkie kąty wewnętrzne powinny mieć promień o wartości min. 5 mm. Większy promień gwarantuje
większą wytrzymałość strukturalną materiału (rys. 1) i odwrotnie – każdy kąt bez odpowiedniego promienia
powoduje powstanie punktu naprężenia na płycie (patrz rys. 2 i 3).

R ≥ 5 mm

V

Rysunek 1

X

X

Rysunek 2

Rysunek 3

2. MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ZLEWEM A KRAWĘDZIĄ PŁYTY
Odległość zalecana minimalna pomiędzy otworem a zewnętrzną krawędzią elementu powinna wynosić
50 mm.

50 mm

50 mm

Zaleca się dodatkowe wzmocnienie płyty materiałem Lapitec® lub innym materiałem o tym samym
współczynniku dylatacji (np. granitem).
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ZASADY
PROJEKTOWANIA
3. ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A ŚCIANĄ
Minimalna zalecana odległość pomiędzy płytą Lapitec® a ścianą powinna wynosić 2 mm.

Lapitec®

2 mm

4. ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A ZLEWEM
Minimalna zalecana odległość pomiędzy płytą Lapitec® a zlewem wynosi 2 mm.

Zlew nakładany
Lapitec®
2 mm
Zlew wpuszczany
> 5 mm

Lapitec®
2 mm 2 mm
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ZASADY
PROJEKTOWANIA
4. ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A PŁYTĄ INDUKCYJNĄ
Minimalna zalecana odległość pomiędzy płytą Lapitec® a płytą indukcyjną wynosi 2 mm.

Płyta indukcyjna nakładania
Lapitec®
2 mm
Płyta indukcyjna wpuszczana
Sylikon a uszczelka
> 5 mm

Lapitec®
2 mm 2 mm

4. ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A PŁYTĄ GAZOWĄ
Minimalna zalecana odległość pomiędzy płytą Lapitec® a płytą gazową wynosi 2 mm.

Płyta indukcyjna nakładania
Lapitec®
2 mm

18

Uwagi
Pomiędzy płytą Lapitec® a wmontowanymi w nią urządzeniami AGD należy zapewnić materiał
uszczelniający, który będzie w stanie skompensować różną dylatację termiczną pojawiającą
się w trakcie codziennej eksploatacji. Należy użyć do tego celu sylikonu lub innych uszczelek
dostarczonych bezpośrednio przez producentów urządzeń AGD.
www.lapitec.com - info@lapitec.it
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ZASADY
OBRÓBKI

Kierunek
kolejnych cięć

Cięcie 2

Przed przystąpieniem do obróbki należy wyrównać płytę cięciem wzdłużnym i poprzecznym z odległością
od krawędzi bocznych większą od grubości płyty (patrz schematy wykończenia); Kolejne cięcia będą
kontynuowane od niewyrównanego brzegu w kierunku tego wyrównanego wcześniej jak pokazano na
rysunku.

Kierunek
kolejnych cięć

Ostatnie
cięcia
Cięcie 1

Uwagi
Po każdej operacji należy mocno spłukać płytę dużą ilością czystej wody zanim powierzchnia
wyschnie, najlepiej w pozycji pionowej.
Kierunek cięć powinien zawsze uwzględniać kierunek obrotu tarczy
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ZASADY
OBRÓBKI
1. SCHEMATY CIĘĆ

1.540 mm

3.365 mm

Minimalne
wymiary
użytkowe

1.500 mm

Cięcie 2

Grubość: 12 mm - Docięcie minimum 20 mm

Cięcie 1
Orientacyjne
wymiary nominalne

3.415 mm

1.540 mm

3.365 mm
30 mm

Minimalne
wymiary
użytkowe

30 mm

20

Orientacyjne
wymiary nominalne

1.500 mm

Cięcie 2

Grubość 20 mm - Docięcie minimum 30 mm

Cięcie 1

3.415 mm
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ZASADY
OBRÓBKI

1.540 mm

3.365 mm
40 mm

Minimalne
wymiary
użytkowe

1.460 mm

Cięcie 2

Grubość: 30 mm - Docięcie minimum 40 mm

Cięcie 1

40 mm

Orientacyjne
wymiary nominalne

3.415 mm

2. ZASADY OBRÓBKI

Cięcie 6

Cięcie 4

Cięcie 2

Przykłady cięć dla piły mostowej

Otwory 3
Cięcie 7
Cięcie 8

Cięcie 1

Cięcie 5

Kolejność faz obróbki
1.Wyrównanie płyty (linie koloru czerwonego)
2 Wykonywanie otworów wiertłami koronowymi (linie koloru niebieskiego)
3 Wykonywanie cięć całkowitych (linie koloru pomarańczowego)
4 Wykonywanie cięć przerywanych (linie koloru żółtego)
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Uwagi
Kierunek cięć powinien zawsze uwzględniać kierunek obrotu tarczy
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ZASADY
OBRÓBKI
3. ORIENTACJA PŁYTY

Zaleca się wycinanie otworów na zlew oraz płytę grzewczą w kierunku do wnętrza płyty oraz przyssawek
na zewnętrznych partiach płyty.

Obróbka nieprawidłowa

Obróbka prawidłowa

X

V

X

V

X

V
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
NARZĘDZIE: TARCZA LAPITEC®

Założenia podstawowe
Podczas cięcia obficie używać wody. Strumień wody musi być skierowany frontalnie i od strony boku w
stosunku do płytki tarczy, możliwie jak najbliżej strefy cięcia (jak to pokazano na rysunku poniżej).

Upewnić się, że stół frezarki jest wypoziomowany i w dobrym stanie technicznym. Jeśli stół roboczy nie
jest w dobrym stanie, zalecamy umieszczenie maty gumowej o wysokiej gęstości pomiędzy materiałem a
stołem frezarki.

50% prędkości zakładanej

150 mm

50% prędkości zakładanej

150 mm

Zwolnić prędkość posuwu o 50 % na wejściu przez odcinek 150 mm i na wyjściu przez 150 mm.
Aby pociąć elementy na małe rozmiary, materiał należy zablokować za pomocą specjalnych blokad, aby
nie przesuwał się podczas obróbki.

23
www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
Uwaga:
Wszystkie dane odnoszą się do tarcz marki Lapitec®
Parametry
WEJŚCIE TARCZY OD GÓRY PŁYTY
Grubość
mm

12-20-30

Prędkość
opuszczania
mm/min

Ø Tarczą

Obroty Wrzeciona
g/min

Prędkość
obwodowa
m/s

100

300
350
400
450
500

2100
1800
1600
1400
1260

34

Posuw
mm/min

Ø Tarczą

Obroty Wrzeciona
g/min

Prędkość
obwodowa
m/s

300
350
400
450
500
300

2100
1800
1600
1400
1260
2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

300
350
400
450
500

2100
1800
1600
1400
1260

CIĘCIE PROSTE
Grubość
mm

12

20

30

1400

800

600

34

34

34
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
CIĘCIE POD KĄTEM
Grubość
mm

12

20

30

Posuw
mm/min

800

450

300

Ø Tarczą

Obroty Wrzeciona
g/min

300

2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

300

2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

300
350
400
450

2100
1800
1600
1400

500

1260

Prędkość
obwodowa
m/s

34

34

34

Uwagi
Ewentualny wzrost drgań wrzeciona wskazuje konieczność regeneracji tarczy kamieniem ściernym.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ

Ø tarczy

12 ÷ 15 mm

Kołnierza

Podkładka kołnierza

Ø podkładki kołnierza

Ø kołnierza

Wymiary kołnierza

Tarczą

Grubość Lapitec®
≥1 mm

Tarczę należy odpowiednio dobrać do parametrów maszyny, grubości materiału do cięcia oraz kąta
nachylenia. Wystawiana część tarczy musi być możliwie jak najmniejsza. Uznaje się, że powinna wychodzić
co najmniej na 1 mm poza materiał.
Aby zmniejszyć średnicę otworu centralnego, zaleca się zastosowanie wyłącznie pierścieni redukcyjnych
dostarczonych przez producenta tarcz i odpowiednich do danego rodzaju tarczy.

26
www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
Kodowanie tarcz Lapitec®
Wszystkie tarcze opracowane przez LapitecLAB są oferowane pod marką Lapitec® i zostały oznaczone
odpowiednim kodem, który pozwala na ich identyfikację oraz systematyzację. Stosować jedynie tarcze
oznaczone znakiem Lapitec® do cięcia Lapitec®. Użycie tarczy Lapitec® do cięcia innych materiałów
może spowodować szkody materialne oraz obrażenia cielesne.
Średnica w mm
Wysokość modułu
lub korony w mm
S= tarcza z sektorami
C= tarcza niedzielona

Kod serii

Rodzaj materiału/grubość
tarczy i rodzaj materiału

Tarczą
Grubość sekcji
w dziesiętnych mm
Średnica otworu
centralnego w mm
Wymiar i pozycje
otworów szablonu

1234567

COD: D350251050SAA04
Specifically developed by
LapitecLAB

ŚREDNICE FLANSZ DLA CIĘCIA PROSTEGO I POD KĄTEM
Ø Tarczy mm

350

400

450

500

Grubość mm
12
20
20
30
12
20
20
30
12
20
20
30
12
20
20
30

Ø Kołnierz mm
265
230
315
280
365
330
415
380
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
CIĘCIA DZIELONE:

Warunki specyficzne: W przypadku zaistnienia poniżej wyszczególnionych sytuacji zaleca się dokonywanie cięć dzielonych:
- brak odpowiedniego wymiaru kołnierza
- nie mamy wystarczającej ilości wody
- tarcza jest w złym stanie technicznym
- podpora płyty nie jest wypoziomowana
CIĘCIA DZIELONE PROSTE
Grubość
mm

20

30

Posuw
mm/min

1600

1200

CIĘCIA DZIELONE POD KĄTEM
Grubość
mm

20

30

Posuw
mm/min

900

600

SCHEMAT CIĘĆ DZIELONYCH:

28

300

Obroty Wrzeciona
g/min
2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

300

2100

350

1800

400

1600

450
500

1400
1260

Ø Tarczą

Ø Tarczą

1/2 grubości
materiału

34

34

300

Obroty Wrzeciona
g/min
2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

300

2100

350

1800

400

1600

450

1400

500

1260

Prędkość obwodowa
m/s

34

34

Cięcie 2

Cięcie 1

.

Prędkość obwodowa
m/s

Przejście materiału
≥ 1 mm
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
SCHEMAT CIĘĆ WSTĘPNYCH

Warunki specyficzne: W przypadku zaistnienia poniżej wyszczególnionych sytuacji zaleca się dokonywanie cięć dzielonych:
- brak odpowiedniego wymiaru kołnierza
- nie mamy wystarczającej ilości wody
- tarcza jest w złym stanie technicznym
- podpora płyty nie jest wypoziomowana

Cięcie 1

> 1/2 tarczy

Cięcie 2

AGLOMERAT KWARCOWY / KAMIEŃ OSTRZĄCY DYSK

Zaleca się ustawienie elementu z aglomeratu kwarcowego / kamienia ostrzącego dysk na wyjściu linii
cięcia tarczy Lapitec®. Pozwala to na ograniczenie odchyleń tarczy po zakończeniu cięcia i uniknięcie
pęknięć materiału oraz nadmiernego zużycia tarczy.

Aglomerat
kwarcowy / tarcza
ostrząca
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
PIŁY MOSTOWEJ
1°
Forature

WYCINANIE TARCZĄ OTWORU NA ZLEW

V

Cięcie 2

1.
wiercenia

Cięcie 5

Cięcie 3
Cięcie tarczą powinno przebiegać wzdłuż
obwodu i nie powinno go przekraczać.

4°

Cięcie 4

Zalecana Ø
wiertła
koronowego
35 mm

X
Warunki specyficzne
W przypadku zaistnienia poniżej wyszczególnionych sytuacji zaleca się dokonywanie cięć według
schematu jak poniżej:
- podpora płyty nie jest wypoziomowana
- wyspy o wymiarach większych niż 2600x600 mm
- zlewy o wymiarach większych niż 560x480 mm

1°
Forature
Cię

cie

Cięcie 6

30

cie

Cię

Cięcie 4

2

1. wiercenia

Cięcie 7

V

4

3
Cięcie 5
Zalecana Ø
wiertła
koronowego
35 mm
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
WATERJET
WATERJET

Parametry otworu wejściowego przy niskim ciśnieniu (Piercing)
Grubość
12 - 20 - 30

Ciśnienie minimalne
Bar

Ciśnienie minimalne
Psi

Materiał ścierny
kg/min

600

8700

0,35-0,45

Rady
Jeżeli jest to możliwe, otwór wejściowy należy wiercić jak najbliżej krawędzi zewnętrznej płyty. Zaleca się
wiercenie otworu wejściowego w odległości kilku centymetrów od linii cięcia, jednak nie mnie niż 5 mm.
Parametry cięcia pod wysokim ciśnieniem.
Grubość

Ciśnienie
minimalne
Bar

Ciśnienie
minimalne
Psi

Posuw
mm/min

Materiał ścierny
kg/min

12

3600-3800

20

3600-3800

52200-55100

500-900

0,35-0,45

52200-55100

400-500

0,35-0,45

30

3600-3800

52200-55100

200-300

0,35-0,45

Rady
Wyszczególnione dane są wartościami maksymalnymi. Aby otrzymać wykończenie o lepszej jakości,
należy obniżyć prędkość posuwu. Także w przypadku cięcia Waterjet zaleca się przestrzeganie wskazówek
zawartych w rozdziale pt. „Schematy cięć”.
Należy upewnić się, że stół roboczy jest w dobrym stanie i jest wypoziomowany, a płyta idealnie przylega
do stołu (brak odpadków czy zanieczyszczeń).
W przypadku cięć o kątach równych i mniejszych niż 90° zaleca się łączyć kąt z promieniem ≥ 5 mm.
POZIOM WODY W ZBIORNIKU WATERJET:
ZALECA się utrzymywanie poziomu wody powyżej poziomu Ø stołu roboczego.

Lapitec®
Poziom
wody
Listwy
metalowe
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
WATERJET
CIĘCIE ZLEW - WYCINANIE OTWORU NA ZLEW

Warunki specyficzne
W przypadku zaistnienia poniżej wyszczególnionych sytuacji zaleca się dokonywanie cięć według
schematu jak poniżej:
- podpora płyty nie jest wypoziomowana
- wyspy o wymiarach większych niż 2600x600 mm
- zlewy o wymiarach większych niż 560x480 mm

30 mm
Cięcie 1

Taglio 1
Wiercenie strumieniem
wody (Piercing) 1
Wiercenie strumieniem
wody (Piercing) 2

Cięcie 2

50 mm

50 mm

Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: FREZ DO CIĘCIA LAPITEC®

Parametry
Dane dotyczą narzędzi marki Lapitec® o ø 22 mm dla cięć pełnych.
Posuw mm/min

Obroty Wrzeciona obr./min

12

350-400

3600-4500

20

300

3600-4500

30

200-250

3600-4500

Grubość

Nie dokonywać cięć z oscylacją narzędzia. Zbyt duże obniżenie prędkości cięcia powoduje zablokowanie
diamentu narzędzia wewnątrz ciętego materiału, co powoduje zbyt duże naciski na płytę i może w
konsekwencji być przyczyną jej uszkodzenia.
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia. (jak to pokazano na rysunku poniżej).
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
Realizacja cięć
Należy zastosować się do pokazanych schematów cięć przy wykonywaniu cięć krawędzi zewnętrznych,
otworów zlewowych i ustawiania przyssawek. Zaleca się stosować wartości nastawień jak dla tworzyw
sztucznych.

Przyssawki

Warunki cięcia otworu zlewowego

150 mm

50% prędkości zastosowanej
na ostatnich 150 mm

1 Wiercenie z wiertłem
koronowym Lapitec
2. Cięcie frezem
filotop Lapitec
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
Warunki cięcia otworu zlewowego oraz kątów wewnętrznych
Zaleca się stosowanie promienia wewnętrznego cięcia otworu zlewowego równego promieniowi
stosowanego frezu. Wartość ta zmniejsza nacisk frezu w miejscu frezowania jak to jest wskazane na
zamieszczonym schemacie.

Obróbka nieprawidłowa

Obróbka prawidłowa

P < P Frez

X

P Frez

Schemat ustawienia przyssawek

P ≥ P Frez

V

P Frez

Zalecenia dotyczące obróbki
Ewentualne uszkodzenie narzędzia może być spowodowane:
a) zbyt wysoką prędkością posuwu
b) zbyt niskimi obrotami w stosunku do obrotów nominalnych narzędzia
c) zbyt małą ilością wody chłodzącej
Ewentualne uszkodzenie narzędzia może być spowodowane przeciążeniem w miejscu obróbki.
Możliwe rozwiązania:
Tam gdzie jest to możliwe, należy podeprzeć odpowiednio płytę po usunięciu przyssawek lub
kontynuować cięcie, dzieląc daną stronę na dwie części.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.

www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

35

PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: WIERTŁO KORONOWE LAPITEC®

Parametry - Wartości wskazane do narzędzi marki Lapitec® o ø 35 mm.
Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

12

15-20

1800

20

15-20

1800

30

15-20

1800

Maksymalna głębokość
mm

Pauza po poprzednim
cięciu w sek.

Cięcie 1

8

/

Kolejne

5

0,5

Grubość

Cięcie

8
5

Grubość
Lapitec®

Przerwa 0,5 sek.
Przerwa 0,5 sek.

5

Rady: W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do
wewnątrz narzędzia. Aby uniknąć odprysków, nie dopuszczać do oscylacji narzędzia podczas wiercenia.

Przerwa 0,5 sek.

Aby uniknąć pęknięć z tyłu elementu, należy zatrzymać się w odległości 2 mm od spodniej części płyty i
dokończyć wiercenie od strony przeciwnej.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: TULEJKA LAPITEC®

Do wykonywania ślepych otworów za pomocą Lapitec® zaleca się stosowanie tulejek marki Lapitec®.
Parametry.
Dane dotyczą narzędzia o średnicy ø 6 mm.
Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

12

20

6000-8000

20

20

6000-8000

30

20

6000-8000

Grubość

Rady
W czasie procesu obróbki stosować w odpowiedniej ilości ciecz chłodzącą w kierunki na zewnątrz i do
wewnątrz narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.

NARZĘDZIE: FREZ LAPITEC® DLA CIĘĆ STOPNIOWYCH
Narzędzie do wycinania zlewu na stole bez przyssawek.
Parametry
Dane dotyczą narzędzia Lapitec® o ø 16 mm
Grubość

Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

Max. ilość usuwanego materiału
mm

12 - 20 - 30

400-600

7000

2

Rady
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: FREZ DO WYŻŁOBIEŃ LAPITEC®

Parametry
Dane dotyczą narzędzia Lapitec® o ø 80 mm
Grubość
12 - 20 - 30

Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

Max. ilość usuwanego
materiału
mm

Max. ilość usuwanego
materiału szerokość

500

4000-4500

2

1/2 narzędzie

Rady
Podczas jednego przejścia usuwać maksymalnie 2 mm materiału.
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.

Schemat żłobienia

Schemat podparcia płyty
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: FREZ KULISTY

Do frezowania rowków na płycie Lapitec® zaleca się stosowanie frezów kulistych do granitu.
Parametry - Dane dotyczą narzędzia o średnicy ø 8 mm.
Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

1

250

6000

2

400

6000

3

400

6000

4

200

6000

Ściernica

Rady
W czasie procesu obróbki stosować w odpowiedniej ilości ciecz chłodzącą w kierunki na zewnątrz i do
wewnątrz narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.

NARZĘDZIE: FREZ GRAWERSKI

Do frezowania rowków na płycie Lapitec® zaleca się stosowanie frezów kulistych do granitu.
Parametry - Wartości dotyczą narzędzi widiowych.
Grubość
12 - 20 - 30 mm

Max. ilość usuwanego
materiału

Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

1,5

80-120

8000-10000

Rady
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: FREZ DO OCIEKACZY LAPITEC®
Parametry
Dane dotyczą narzędzia Lapitec® o ø 16 mm

Max. ilość usuwanego
materiału
mm

Posuw
mm/min

Obroty Wrzeciona
g/min

12 - 20 - 30

2

150-200

6000-8000

12 - 20 - 30

0,5

1000-1800

6000-8000

Grubość

Rady
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.

Wiercenie wiertłem koronowym Lapitec
Cięcie frezem Lapitec
Obniżenie frezu przy cięciach stopniowych Lapitec

› 5 mm
3/4 D

D
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Zaleca się wykonywanie obróbki ociekacza po wycięciu otworu zlewu. Po zakończeniu frezowania
ociekacza powinno zostać min. 5 mm materiału.
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
NARZĘDZIE: NÓŻ KSZTAŁTOWY LUB FORMUJĄCY

Do profilowania płyty Lapitec® zaleca się stosowanie ściernic do granitu.
Parametry
Dane dotyczą narzędzia o śr. ø 80 mm.
Ściernica

Posuw
mm/min

Typologia

Obroty Wrzeciona
g/min

1

Metalowa

1000

5000-5500

2

Metalowa

2500

5000-5500

3

Metalowa

2500

5000-5500

4

Metalowa

1000

4500-5000

5

Polerska

900

2500-3000

6

Polerska

900

2500-3000

7

Polerska

900

2500-3000

Rady
W czasie procesu obróbki stosować dużą ilość wody i kierować ją zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz
narzędzia.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
Dla obróbek o dużej ilości usuwanego materiału. Zaleca się podzielenie czynności na 2 przejścia
pierwszego narzędzia metalowego lub użycie narzędzia breaker.

Pierwsze przejście
Drugi przejście

Pierwsze przejście
Drugi przejście

41
www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
BOCZKARKI
POLEROWANIE PŁASZCZYZNY

Do polerowania Lapitec® zaleca się stosowanie ściernic do granitu.
Parametry
Dane dotyczą narzędzia o śr. ø 100 mm.
WYKOŃCZENIE LUX
Grana

Posuw
mm/min

Obroty
Wrzeciona
g/min

Kompresja *

Przejścia

1

GR 50

6000

1200

0,5

1

2

GR 100

6000

1200

0,5

1

3

GR 200

6000

1200

0,6

1

Ściernica

4

GR 500

6000

1200

0,8

2

5

GR 1000

4500

1200

1

1

6

GR 2000

4500

1200

0,5

2

7

GR 3000

4500

1200

1

2

WYKOŃCZENIE
SATIN
Grana

Posuw
mm/min

Obroty
Wrzeciona
g/min

Kompresja *

Przejścia

1

GR 50

6000

1200

0,5

1

2

GR 100

6000

1200

0,5

1

3

GR 200

6000

1200

0,6

1

Ściernica

4

SZCZOTKA GR 180

3500

1500

1

1

5

SZCZOTKA GR 220

3500

1500

1

2

Rady
*Specjalne dane dla maszyn Breton®, wyposażonych w system polerujący z kontrolą poboru prądu
wrzeciona.
Uwagi
Po każdym procesie obróbki należy koniecznie spłukać powierzchnię płyty wodą bieżącą zanim pył
z obróbki zdąży zaschnąć.
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
NARZĘDZI RĘCZNYCH
OBRÓBKA RĘCZNA

Uwagi
W czasie jakiegokolwiek procesu obróbki ręcznej należy podeprzeć prawidłowo płytę na równej
i prawidłowo wypoziomowanej podporze, najlepiej drewnianej. Należy zawsze używaj obfitej
ilości cieczy chłodzącej.

V

Podpora

V

Podpora

X
X

Zalecana kolejność
Poniżej wyszczególniona kolejność procesów może ulegać zmianie w związku z nieustannym
dążeniem do udoskonalania produktów. W razie wątpliwości zaleca się konsultowanie z pracownikami
LapitecACADEMY w celu uzyskania wyjaśnień.

WYKOŃCZENIE LUX
Dostawca

Narzędzie

Sanwa - Kenma
(Alpha Tools)

Dia Ceramica Ex Ceramica Series

Stosowana kolejność
150R - 300R - 500R - 1000R - 2000R - 3000R
1-2-3-4-5-6-7

Weha

Es Wet Use Ex Series

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000
H1 - H2 - H3

Italdiamant

Ds Series

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000
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PARAMETRY
OBRÓBKI DLA
NARZĘDZI RĘCZNYCH
WYKOŃCZENIE SATIN
Dostawca

Narzędzie

Stosowana kolejność

Sanwa - Kenma
(Alpha Tools)

Dia Ceramica TF Ceramica Series

150R - 300R - 500R*

Weha

Es Series

Italdiamant
*Opcja

Ds Series

50ES - 100ES - 200ES - 400ES - 800ES*
H1 - H2
50 - 100 - 200 - 400 - 800*

Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, aby ustalić parametry obróbki przy
zadanym procesie.
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DOPUSZCZALNE
PRZEWIESZENIA
BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, obróbki oraz utylizacji materiału
Lapitec® można znaleźć w karcie bezpieczeństwa, którą można pobrać na naszej stronie internetowej.
Grubości
Wymagane podparcie
Brak podparcia Zalecane
Ciężar statyczny Bez uderzenia
Maksymalne
obciążenie 130 kg

12 mm

20 mm

30 mm

A ‹150 mm

A ‹300 mm

A ‹450 mm

350 mm

600 mm

900 mm

Rysunek
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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BIO-CARE

ZABIEGI PO OBRÓBCE

Obchodzenie się z obrabianą powierzchnią
Po obróbce powierzchnię należy pokryć produktem Lapitec® Bio-Care. Składa się on z dwóch składników,
które należy nakładać jeden po drugim. Gwarantują one ochronę przed bakteriami, posiadają właściwości
samoczyszczące oraz poprawiają estetykę materiału. Lapitec® jest produkowany z zastosowaniem BioCare, dlatego też proces ręcznej aplikacji musi być wykonany jedynie na powierzchniach poddanych
obróbce po zakończeniu produkcji. Dwa składniki A oraz B z linii Bio-Care opracowane przez LapitecLAB
zostały skomponowane w taki sposób, aby chemicznie połączyć się z Lapitec® w nierozerwalny sposób.
Oznacza to, że nie tworzą oddzielnej warstwy na powierzchni, ale wchodzą w reakcję z materiałem,
tworząc jedną całość. Pominięcie procesu Bio Care może spowodować obniżenie jakości produktu
Lapitec®
Sposób stosowania
• Upewnić się, że powierzchnia jest czysta, bez pyłów oraz sucha
• Rozprowadzić równomiernie Bio-Care A, przecierając szmatką odporną na rozpuszczalniki obrabianą
powierzchnię, a następnie odczekać około 60 sekund aż do całkowitego wyschnięcia
• Za pomocą odpornej na rozpuszczalniki szmatki nałożyć niewielką ilość Bio-Care B na całej obrabianej
powierzchni, kolistymi ruchami rozprowadzając równomiernie produkt.
• Kiedy produkt nabierze bardziej lepkiej konsystencji (wynikającej z odparowania po ok. 5 minutach
większej części rozpuszczalnika) usunąć nadmiar Bio-Care B czystą szmatką. Pamiętać o dokładnym
usunięciu cieni oraz plam.
Uwaga: Każdy cień lub plama pozostawione na powierzchni nabiorą trwałego charakteru po
całkowitym stwardnieniu powłoki pielęgnacyjnej.
Obróbka

Potrzebna
g/m2

Czas na ewentualne
czynności po obróbce

Czas do pełnego
utwardzenia

Bio-Care A

5-6 g/m2

60 s

-

Bio-Care B

5-6 g/m

40 min

7 dni

2

Powierzchnię można obrabiać po 40 minutach od nałożenia; na całkowite zakończenie zabiegu oraz
ewentualne testy trzeba czekać 7 dni. Ręczne wykonanie obróbki może być wykonane w przypadku
niewielkich powierzchni. Obróbka całej płyty powinna być realizowana za pomocą przeznaczonych do
tego celu specjalnych urządzeń.
Ponieważ ilość produktu jest minimalna, zalecamy stosowanie Lapitec ® Bio-Care na kilku elementach kolejno.
Uwagi: Nie odwracać. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Kod serii
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MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
KONTROLA POWIERZCHNI DO KLEJENIA

Przed nałożeniem kleju upewnić się, że powierzchnie są czyste i suche. W sytuacjach, kiedy musimy
kleić powierzchnie z pozostałościami jakichkolwiek zanieczyszczeń chemicznych, należy usunąć
zanieczyszczenia ścierniwem o dużej gradacji (60-80), aby mieć pewność, że zanieczyszczenia te zostaną
całkowicie usunięte.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa, podczas klejenia elementów pod kątem (45°), po ukrytej stronie materiału należy
zaaplikować profil kwadratowy lub „L” o wymiarach ok. 30 x 30 mm wzdłuż klejonego brzegu.
Tam, gdzie nie ma możliwości użycia Lapitec® w celu wzmocnienia płyty należy użyć materiału o
tych samych parametrach technicznych (współczynniki dylatacji) co Lapitec® (np. granitu)

WYBÓR KLEJU

Przy wyborze rodzaju kleju należy zwrócić uwagę na docelowe przeznaczenie klejonych elementów.

47
www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
STRONGBOND A+B

Klej przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w szczególności w sytuacji, kiedy materiał
jest stale narażony na działanie promieni UV.

OPIS

Klej dwuskładnikowy nowej generacji, który nie zżółknie na słońcu. Służy do klejenia Lapitec®. Produkt
w paście, bez rozpuszczalników, o średniej reaktywności chemicznej. Wysoka twardość. Klej twardnieje
także w temp. 0°C. Stwardniała powierzchnia jest zawsze błyszcząca nawet w złych warunkach wilgotności
i temperatury. Zaleca się szczególnie do materiałów koloru białego ze względu na fakt, że nie żółknie
pod działaniem promieni słonecznych. Nie pozostawia smug i nie przebarwia materiału. Temperatura
praktycznie nie ma wpływu na twardnienie kleju. Produkt z VOC=0.

SPOSÓB UŻYCIA

Żywica i utwardzacz powinny być przechowywane w oryginalnych pojemnikach plastikowych lub emaliowanych
metalowych. Utwardzacz powinien być szczelnie zamknięty, aby nie tracił swoich właściwości. Nie dopuszczać do kontaktu
z innymi środkami chemicznymi. Może to spowodować pogorszenie właściwości kleju. W kontakcie z urządzeniami
dozującymi należy unikać kontaktu z elementami metalowymi z wyjątkiem stali nierdzewnej. Pobrać z dwóch oryginalnych
pojemników żądaną ilość w odpowiednich proporcjach wagowych w zależności od zastosowania, wymieszać energicznie
i przystąpić natychmiast do klejenia. Składniki należy mieszać mieszadłami z plastiku lub stali nierdzewnej.
Użycie mieszadeł innych niż ze stali nierdzewnej może spowodować pogorszenie właściwości kleju.
Nie dodawać do pojemnika z klejem i utwardzaczem niezużytego kleju.
Tam, gdzie niezbędne jest dobarwienie kleju, należy użyć odpowiednich barwników Rainbow.
Przed nałożeniem kleju Strongbond upewnić się, że klejona powierzchnia jest całkowicie czysta i sucha.
Zamknąć szczelnie pojemniki po użyciu, aby nie dopuścić do ciągłego kontaktu składników z powietrzem.
Wartość

Spis treści

Wartość

Produkt

Żywica epoksydowa

Katalizator

70% wagowo

Rodzaj

Pasta

Spis treści

Zakres stosowania
Wrażliwość na żółknięcie
Kolor

Pigment

Do wewnątrz i na zewnątrz
Shelf Life
(Gwarancja 15 lat)

Nie
Przezroczysty

Czas gęstnienia
Czas twardnienia

Zawartość opakowania

500 g

Max temp. robocza

Zawartość katalizatora

350 g

Aplikator

Opakowanie barwników

75 ml

1-2%
12 miesięcy
10 minut
1 godź -1 godź. i 15 min
60 °/-20 °
Stal nierdzewna lub
czyste tworzywo sztuczne
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MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
APLIKATOR STRONGBOND

Klej przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w szczególności w sytuacji, kiedy materiał
jest stale narażony na działanie promieni UV.

OPIS

Masa klejąca Lapitec®. Produkt jest dostępny w specjalnych, podwójnych aplikatorach w stosunku 2:1
w iości 215 ml. Aplikator zawiera żywicę klejącą oraz utwardzacz w odpowiednim stosunku ilościowym.
Przy zastosowaniu odpowiedniego mieszacza oraz pistoletu możemy łatwo korzystać z kleju. Aplikator
Strongbond ma tak dobrane proporcje komponentów, że pozwala na klejenie materiału w krótkim czasie (1
godz., 1 godz. 15 min), a następnie jego cięcie i polerowanie. Produkt po wyschnięciu ma gładką, świecącą
powierzchnię i łatwo się poleruje.

SPOSÓB UŻYCIA

Klejone powierzchnie powinny być suche, czyste, odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń oraz pyłu.
Powierzchnie gładkie i błyszczące należy przetrzeć papierem ściernym.
Usunąć korek, nałożyć odpowiedną końcówkę i umieścić aplikator w dozowniku. Nałożyć mieszacz na
tubę o odpowiednio dociętej końcówce. Przed przystąpieniem do operacji klejenia dobrze jest wycisnąć
ok. 5-10 gr produktu (pół filiżanki kawy), ok. 30-45 cm mieszanki. Operację powtarzać przy każdej zmianie
dozownika. Po użyciu należy wyczyścić końcówkę papierem i zamknąć tubę. Wyrzucić zużyty mieszacz.
Używać tylko pistoletów do tub 2:1.
Produkt nie utwardza się przy temperaturze poniżej +1°C.
Wartość

Spis treści

Wartość

Produkt

Żywica epoksydowa

Shelf life

6 miesięcy

Rodzaj

Pasta

Spis treści

Zakres stosowania
Wrażliwość na żółknięcie
Kolor
Zawartość opakowania

Czas gęstnienia

Do wewnątrz i na zewnątrz
Czas twardnienia
(Gwarancja 15 lat)

Nie

Max temp. robocza

Wszystkie odcienie Aplikator

15 minut
1 godź -1 godź. i 15 min
60 °/-20 °
Stal nierdzewna lub
czyste tworzywo sztuczne

215 g
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MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
FROZENBOND A+B

Klej przeznaczony do użytku zarówno wewnętrznego jak i na zewnątrz. Szczególny wskazany do użytku
w klimatach zimnych.

OPIS

Bardzo silny dwuskładnikowy klej epoksydowy w postaci pasty. Środek bardzo miękki i łatwo nakładalny. Służy
do klejenia Lapitec®. Polecany do użycia na zewnątrz. Charakteryzuje się wysokim stopniem przyczepności
i odporności na warunki atmosferyczne. Dopuszcza się także stosowanie środka na powierzchnie wilgotne.
Zaleca się do zastosowań mieszanych: Lapitec®-kamień, Lapitec®-szkło, Lapitec®-cement, Lapitec®-panele
kompozytowe honeycomb, Lapitec®-panele drewniane i laminaty. Niezbędne jest szlifowanie powierzchni
ścierniwem przed klejeniem. Należy sprawdzić przyczepność materiałów po ok. miesiącu od momentu klejenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Żywica i utwardzacz powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. W automatycznych instalacjach
dozujących należy unikać kontaktu z częściami metalowymi, z miedzi, mosiądzu i podobnych stopów, które
mogą rdzewieć. Używać mieszadeł plastikowych odpornych na reakcje chemiczne. Nie używać PCV. Pobrać
z dwóch pojemników odpowiednią ilość komponentów A i B w stosunku wagowym lub pojemnościowym 1:1.
Wymieszać energicznie i przystąpić natychmiast do klejenia. Należy używać czystych mieszadeł. Nie dodawać
do pojemnika z klejem i utwardzaczem niezużytego kleju. Tam, gdzie niezbędne jest dobarwienie kleju, należy
użyć odpowiednich barwników Rainbow. Przed nałożeniem kleju upewnić się, że powierzchnia klejenia jest
całkowicie czysta i sucha. W przypadku używania aplikatorów automatycznych codziennie kontrolować proporcje
komponentów. Do czyszczenia aplikatorów należy używać środków bez zawartości tłuszczów typu aceton, lub
inne podobne octan butylu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych (patrz karta bezpieczeństwa).
Zamknąć szczelnie pojemniki po użyciu, aby nie dopuścić do ciągłego kontaktu składników z powietrzem.
Wartość

Spis treści

Wartość

Produkt

Żywica epoksydowa

Katalizator

100% wagowo

Rodzaj

Pasta

Spis treści

Pigment

Zakres stosowania

Do wewnątrz i na zewnątrz Shelf Life

Wrażliwość na żółknięcie

Niska w odniesieniu
Czas gęstnienia
do kolorów jasnych

Kolor

Beż

Czas twardnienia

Zawartość opakowania

500 ml

Max temp. robocza

Zawartość katalizatora

500 ml

Aplikator

Opakowanie barwników

75 ml

3%
2 lata
2 godz. przy 30°
4 godz. przy 15°
8 godz. przy 30°
24 godz. przy 15°
60 °/-50 °
Z tworzywa
sztucznego, czysty
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MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
FIREBOND

Klej przeznaczony do użytku zewnętrznego, szczególnie wskazany do zastosowań przy wysokich
temperaturach i przy obróbce o dużej prędkości.

OPIS

Środek do klejenia materiału Lapitec®. Bardzo szybki, plastyczny, łatwy w aplikacji. Produkt Firebond
charakteryzuje się wysoką przyczepnością w krótkim czasie: 60-90 min. Pozwala na szybkie łączenie
elementów w krótkim czasie, także w niskiej temperaturze. Produkt po wyschnięciu ma gładką, świecącą
powierzchnię i łatwo się poleruje. Jest odporny na światło słoneczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem kleju Strongbond upewnić się, że powierzchnia klejenia jest całkowicie czysta i sucha.
Pobrać z oryginalnych pojemników żądaną ilość kleju, dodać 2-3 % utwardzacza w paście, wymieszać
energicznie i przystąpić natychmiast do klejenia.
Nie dodawać do pojemnika z klejem i utwardzaczem niezużytego kleju.
Tam, gdzie niezbędne jest dobarwienie kleju, należy użyć odpowiednich barwników Rainbow.
Barwnik należy dodać przed utwardzaczem, mieszając jednocześnie oba składniki tak, aby otrzymać żądany
kolor. Następnie dodać utwardzacz. Zbyt duża ilość barwnika może spowodować pogorszenie jakości kleju.
Zamknąć pojemniki po użyciu. Przechowywać klej oraz katalizator z dala od promieni słonecznych.
Spis treści
Produkt
Rodzaj
Zakres stosowania

Wartość

Spis treści

Żywica poliestrowa Katalizator

Wartość
2-3% wagowo

Pasta

Pigment

3%

Do wewnątrz

Shelf Life

6 miesięcy

Wrażliwość na żółknięcie

Tak

Czas gęstnienia

5/6 minut w 25°

Kolor

Beż

Czas twardnienia

40 min - 1 godz.

Zawartość opakowania

2x500 ml

Zawartość katalizatora

Tubka 33ml

Opakowanie barwników

Max temp. robocza
Aplikator

120 °
Z tworzywa
sztucznego

75 ml
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MONTAŻ KLEJAMI
STRUKTURALNYMI
RAINBOW

3 systemy klejące mogą być barwione barwnikami uniwersalnymi Rainbow, z gamą barw dostosowaną do
kolorów Lapitec®.

OPIS

Barwnik to produkt o miękkiej konsystencji, określonej barwie i jednorodnej strukturze. Bardzo łatwo się
miesza ze wszystkimi środkami. Karta kolorów obejmuje następujące kolory: bianco polare, bianco crema,
avorio, grigio cemento, sahara, tabacco, ebano, porfido rosso, grigio piombo oraz nero antracite.

SPOSÓB UŻYCIA

Dodać do kleju barwnik lub kilka barwników w celu uzyskania właściwego koloru. Dobrze wymieszać.
Możliwe jest użycie kilku kolorów. Ważne jednak jest, aby nie przekroczyć wartości 2-3% wagi masy
klejącej . Zbyt duża ilość barwnika może obniżyć właściwości kleju. Zamknąć pojemniki po użyciu.
Zachować oryginalne pojemniki. Przechowywać z dala od źródeł światła i słońca.
Spis treści

Wartość

Spis treści

Produkt

Barwnik

Dozowanie

Zawartość

Wartość
2-3% wagowo

75 ml
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UKŁADANIE WE
WNĘTRZACH PRZY
UŻYCIU LEPISZCZA
WPROWADZENIE

W oparciu o specjalistyczne badania LapitecLAB przygotował odpowiedne procedury i zalecenia dla
sprzedawców, architektów oraz personelu technicznego.
Należy zapoznać się z zasadami postępowania oraz normami prawa budowlanego, krajowego oraz
międzynarodowego , mających zastosowanie do wszystkich istotnych aspektów projektowania, instalacji,
uruchamiania i konserwacji, w miejscach, w którym materiał ma być używany. Dodatkowe informacje
techniczne znajdują się w dokumentacji przekazanej dystrybutorom produktu wyspecjalizowanym w
dystrybucji, obróbce i montażu produktów Lapitec®.

UKŁADANIE PODŁÓG I OKRYĆ WE WNĘTRZACH

Zaleca się wybierać używany format w oparciu o cechy podłoża, na którym układamy produkt Lapitec® i
podług umiejętności układających.
Maksymalny format 3665 x 1500 mm
Podłoża, na których kładziemy Lapitec®, poza tym, że powinny wytrzymać przewidywane obciążenie,
powinny być płaskie, czyste, zaprawione i wymiarowo stabilne oraz w każdym przypadku odpowiednie i
właściwe, aby stanowić bazę do wklejenia lepiszcza zgodnie ze specyfikacją techniczną tegoż lepiszcza.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
Sprawdzanie podłoża
Normalnie podłoże może być zbudowane ze zbrojonej płyty betonowej z siatką spawaną elektrycznie lub
z cementową podbudową zrealizowaną na konstrukcji nośnej. Rzadziej, w szczególności w przypadku
prac remontowych, może być konieczne ułożenie materiału ceramicznego na istniejących ceramicznych
okładzinach albo na kamiennym materiale.
Podłoże ze zbrojonego betonu
Podłoża powinny być zaprawione, czyste, suche i pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogłyby
je narazić na późniejsze przyczepianie. Ewentualne pęknięcia wynikające z higrometrycznego kurczenia
podłoża powinny być prewencyjnie uszczelnione poprzez zastosowanie dwuskładnikowego epoksydowego
płynnego kleju (typu „eporip“ firmy Mapei albo równoważnych).
Jeżeli podłoże z betonu wykazuje się pyleniem powierzchniowym, konieczne jest przeprowadzenie
odpowiedniego czyszczenia, a następnie zastosowanie właściwego jednoskładnikowego podkładu na
bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji lotnych substancji organicznych – LZO
(typu „primer g” albo „eco prim t” firmy Mapei lub równoważnych).
Tam, gdzie powierzchnia z betonu mogłaby wykazywać lekką niespójność powierzchniową, konieczne
jest przeprowadzanie konsolidacji poprzez zastosowanie odpowiedniego jedno- lub dwuskładnikowego
podkładu na bazie epoksydowej lub poliuretanowej (typu „primer mf” albo „ecoprim pu 1k” firmy Mapei lub
równoważnych).
Podbudowy cementowe (Jastrychy/Wylewki)
Podbudowy powinny być zaprawione, czyste, suche i pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogłyby
narazić je na późniejsze przyczepianie. Ewentualne pęknięcia wynikające z higrometrycznego kurczenia
podłoża powinny być prewencyjnie uszczelnione poprzez zastosowanie dwuskładnikowego epoksydowego
płynnego kleju (typu „eporip“ firmy Mapei albo równoważnych).
Przy całkowitym zaprawieniu podbudowa będzie musiała wykazać się odpowiednimi wytrzymałościami
mechanicznymi na naprężenia, którym podłoga będzie poddawana w eksploatacji. W przypadku podłóg w
środowisku przemysłowym lub komercyjnym utrzymuje się, że odporność na nacisk podbudowy powinna
wynosić ≥ 30 MPa.
Jeśli podłoże wykazuje się pyleniem powierzchniowym, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego
czyszczenia, a następnie zastosowanie właściwego jednoskładnikowego podkładu na bazie żywic
akrylowych w dyspersji wodnej, o bardzo niskiej emisji lotnych substancji organicznych – LZO (typu „primer
g” albo „eco prim t” firmy Mapei lub równoważnych).
www.lapitec.com - info@lapitec.it
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UKŁADANIE WE
WNĘTRZACH PRZY
UŻYCIU LEPISZCZA
Tam, gdzie powierzchnia podbudowy mogłaby wykazywać lekką niespójność powierzchniową staje
się konieczne przeprowadzanie konsolidacji przy użyciu odpowiedniego jedno- lub dwuskładnikowego
podkładu na bazie epoksydowej lub poliuretanowej (typu „primer mf” albo „ecoprim pu 1k” firmy Mapei lub
równoważnych).
W przypadku ogrzewanych jastrychów, przed układaniem konieczne jest wykonanie poprawnego cyklu
włączenia instalacji (grzewczej) według obowiązujących norm i wskazówek producenta ogrzewania
podłogowego.
Istniejące podłogi z ceramiki lub z kamiennego materiału
W przypadku podłóg z płytek ceramicznych i z kamienia konieczne jest sprawdzenie, czy istniejąca
okładzina idealnie przylega do podłoża, czy jest płaska i pozbawiona pęknięć lub kawałków w fazie
łuszczenia. W przeciwnym wypadku konieczne jest:
• uszczelnienie pęknięć podłogi poprzez zastosowanie dwuskładnikowych płynnych żywic epoksydowych
(typu „eporip” firmy Mapei albo równoważnych)
• wypełnienie pustych przestrzeni powstałych wraz z usunięciem nieprzylegających płytek ceramicznych
czy też płyt, z wykorzystaniem szybkoutwardzalnych cementowych mas szpachlowych, tiksotropowych
(typu „planitop fast 330”, „adesilex p4” lub „nivorapid” firmy Mapei lub równoważnych)
• poprawienie wszelkich ewentualnych niedoskonałości w kwestii płaskości poprzez wykorzystanie zapraw
poziomujących, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu istniejącej powierzchni oraz ewentualnym
użyciu odpowiedniego podkładu (typu „ecoprim grip” czy „eco prim t” firmy Mapei lub równoważnych).
Na ogół istniejące ceramiczne podłoża lub te z kamienia powinny być właściwie oczyszczone poprzez
zastosowanie roztworu ciepłej wody i 20% sody kaustycznej, a następnie przemyte odpowiednio czystą
wodą celem usunięcia w ten sposób jakichkolwiek śladów substancji oddzielających. W szczególnych
przypadkach możliwe jest przystąpienie do powierzchniowego ścierania powierzchni w celu utworzenia
szorstkiego i czystego podłoża, które sprzyjałoby późniejszej przyczepności. Takie przygotowanie jest
konieczne: tak przed bezpośrednim układaniem płytek, jak i w przypadku profilaktycznego stosowania
warstw poziomujących.

UKŁADANIE PODŁÓG I OKRYĆ WE WNĘTRZACH

Zaleca się wybierać używany format w oparciu o cechy podłoża, na którym układamy produkt Lapitec® i
podług umiejętności układających.
Maksymalny format 1700 x 1500 mm
Podłoża, na których kładziemy Lapitec®, poza tym, że powinny wytrzymać przewidywane obciążenie,
powinny być płaskie, czyste, zaprawione i wymiarowo stabilne oraz w każdym przypadku odpowiednie i
właściwe, aby stanowić bazę do wklejenia lepiszcza zgodnie ze specyfikacją techniczną tegoż lepiszcza.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
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Tynk cementowy
Przed układaniem podłoża zbudowane z tynku cementowego powinny posiadać być:
• zaprawione (7-10 dni na cm grubości)
• gładkie (różnica poziomu ‹ ±2 mm, sprawdzana z 2 m liniałem)
• powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną
• wymiarowo stabilne i pozbawione problemów z kurczeniem i pękaniem
• czyste, tj. pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogą powodować późniejsze przyczepianie
Jeśli powierzchnie wykazują się pyleniem powierzchniowym doradzamy prewencyjne zastosowanie
warstwy „primer g” czy „ecoprim t” (firmy Mapei albo równoważnych).
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Tynk gipsowy
Przed układaniem podłoża zbudowane z tynku na bazie gipsowej, powinny posiadać być:
• zaprawione (7-10 dni na cm grubości) i z maksymalną pozostałą wilgotnością 0,5 %
• gładkie (różnica poziomu ‹ ±2 mm, sprawdzana z 2 m liniałem)
• powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną
• wymiarowo stabilne i pozbawione problemów z kurczeniem i pękaniem
• czyste, tj. pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogą powodować późniejsze przyczepianie
Wystarczające jest prewencyjne zastosowanie warstwy „primer g” lub „ecoprim t” firmy Mapei lub
równoważnych.
Ściany gipsowo-kartonowe
Sprawdzić, czy panele są dobrze związane i sztywno umocowane przy metalowych słupkach; na łączach
paneli – jeśli są zaszpachlowane szpachlówką na bazie gipsu – konieczne jest profilaktyczne zastosowanie
warstwy „primer g” lub „ecoprim t” firmy Mapei lub równoważnych

UKŁADANIE PŁYTEK WE WNĘTRZACH

Zaleca się wybierać używany format w oparciu o cechy podłoża, na którym układamy produkt Lapitec® i
podług umiejętności układających.
Podłoża, na których kładziemy Lapitec®, poza tym, że powinny wytrzymać przewidywane obciążenie,
powinny być płaskie, czyste, zaprawione i wymiarowo stabilne oraz w każdym przypadku odpowiednie i
właściwe, aby stanowić bazę do wklejenia lepiszcza zgodnie ze specyfikacją techniczną tegoż lepiszcza.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
Przed przystąpieniem do układania płytek Lapitec® konieczne jest dokonanie wyboru najodpowiedniejszego
lepiszcza w oparciu o rodzaj podłoża, na którym ma miejsce układanie, w oparciu o środowisko
przeznaczenia, o warunki środowiskowe placu i o czas do dyspozycji pomiędzy ułożeniem oraz oddaniem
do eksploatacji.
W tabeli poniżej są przytoczone niektóre przykłady przyczepnych systemów, nadających się do układania
płytek Lapitec® na wewnętrznych poziomych powierzchniach.
Rodzaj kleju

Klasa według EN 12004

Nazwa

Producent

Normalnie wiążący

C2TES1

ultralite s1

Mapei

Normalnie wiążący

C2TES1

keraflex maxi s1

Mapei

Normalnie wiążący

C2ES2

ultralite s2

Mapei

Normalnie wiążący

C2ES2

kerabond + isolastic

Mapei

Szybkowiążący

C2FTS1

ultralite s1 quick

Mapei

Szybkowiążący

C2FS1

granirapid

Mapei

Szybkowiążący

C2FES2

ultralite s2 quick

Mapei

Szybkowiążący

C2FTES2

elastorapid

Mapei

Podwójne smarowanie
Zastosować klej przy użyciu pacy zębatej o właściwym rozmiarze, rozprowadzając wcześniej przy pomocy
gładkiej strony pacy delikatną warstwę na podłożu, a następnie – nakładając żądaną grubość z użyciem
zębatej strony.
Stosować klej także na odwrotnej stronie płytek, aby uniknąć pustek w warstwie kleju, które mogą zredukować
przyczepność płytki, poza naturalną możliwością doprowadzenia do ewentualnego uszkodzenia – jeśli
będą one obciążone nagromadzeniem ładunków.

www.lapitec.com - info@lapitec.it
Podręcznik techniczny Wers. 1/2015

55

UKŁADANIE WE
WNĘTRZACH PRZY
UŻYCIU LEPISZCZA
Układanie
Następnie kłaść płytki w taki sposób, aby idealnie przylegały i były jednolicie wypoziomowane. W takim
celu uważa się za konieczne przejście do „stukania” płytek, aby ułatwić poprawne rozprowadzenie kleju.
Fuga
Układanie zawsze powinno być wykonywane z zastosowaniem szerokich fug, w zależności od formatu
płytek, rodzaju podłoża i warunków eksploatacyjnych.
Szpachlowanie
Szpachlowanie fug może być wykonywane dopiero po utwardzeniu kleju zastosowanego do układania,
zwykle 3 godziny w przypadku klejów szybkowiążących i przynajmniej 24 godziny dla klejów normalnie
wiążących. Te dane dotyczą układania dokonywanego przy +23°C i 50 % wilgotności względnej.
W tabeli poniżej są przytoczone niektóre przykłady zapraw do szpachlowania fug.
Rodzaj zaprawy

Klasa według EN 12004

Nazwa

Producent

Normalnie wiążący

CG2WA

keracolor ff*

Mapei

Normalnie wiążący

CG2WA

keracolor gg*

Mapei

Szybkowiążący

CG2WA

ultracolor plus

Mapei

*produkty te mogą być zmieszane z FUGOLASTIC zamiast z wodą, aby poprawić właściwości
przylegania i wytrzymałości mechanicznej oraz zmniejszenia jej porowatości i absorpcji
W przypadku, gdyby okazało się konieczne wykonanie fugi o podwyższonej odporności chemicznej,
radzimy użyć dwuskładnikowej zaprawy epoksydowej sklasyfikowanej jako RG zgodnie z normą EN
13888 (typu „kerapoxy”, „kerapoxy cq”, „kerapoxy design”, „kerapoxy ieg” firmy Mapei lub równoważnych.
Połączenia i uszczelnienie
Podczas wszystkich operacji obejmujących układanie, w tym przygotowanie podłoża, niezbędne jest
uwzględnianie wszystkich połączeń znajdujących się w warstwie spodniej, poza tym że stwarzamy także
nowe: każde na około 25 m2. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych możliwe jest używanie uszczelniacza
silikonowego (typu „mapesil ac” firmy Mapei lub równoważnych) lub poliuretanowego (typu „mapeflex pu
45”, „mapeflex pu 20” firmy Mapei lub równoważnych).
Przed uszczelnianiem szczeliny dylatacyjne powinny być prawidłowo zwymiarowane przy użyciu warstwy
z rozprężanego polietylenu typu „mapefoam” firmy Mapei lub równoważnych); ewentualne użycie podkładu
zależy od zastosowanego uszczelniacza i od warunków eksploatacyjnych. W przypadku połączeń
strukturalnych radzimy zastosować nadające się do tego wcześniej uformowane profile.
W przypadku zastosowania artykułów „topcem” lub „topcem pronto” (firmy Mapei lub równoważnych) do
wykonywania podbudów, spodnie warstwy ograniczone połączeniami mogą być podniesione aż do około
50 m2 w zależności od konkretnych cech projektu.
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WPROWADZENIE

W oparciu o specjalistyczne badania LapitecLAB przygotował odpowiedne procedury i zalecenia dla
sprzedawców, architektów oraz personelu technicznego.
Należy zapoznać się z zasadami postępowania oraz normami prawa budowlanego, krajowego oraz
międzynarodowego , mających zastosowanie do wszystkich istotnych aspektów projektowania, instalacji,
uruchamiania i konserwacji, w miejscach, w którym materiał ma być używany. Dodatkowe informacje
techniczne znajdują się w dokumentacji przekazanej dystrybutorom produktu wyspecjalizowanym w
dystrybucji, obróbce i montażu produktów Lapitec®.

UKŁADANIE NA ZEWNĄTRZ NA ŚCIANIE

Zaleca się wybierać używany format w oparciu o cechy podłoża, na którym układamy produkt Lapitec® i
podług umiejętności układających.
Maksymalny format do układania 3365 x 1500 mm jako listwa przypodłogowa, czyli układanie
pojedynczego rzędu płyt począwszy od wzniesienia podłogi, 1700 x 750 mm per pozostałych powierzchni.
Podłoża, na których kładziemy Lapitec®, poza tym, że powinny wytrzymać przewidywane obciążenie,
powinny być płaskie, czyste, zaprawione i wymiarowo stabilne oraz w każdym przypadku odpowiednie i
właściwe, aby stanowić bazę do wklejenia lepiszcza zgodnie ze specyfikacją techniczną tegoż lepiszcza.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
Sprawdzenie podłoża na ścianie ze zbrojonego cementu.
Przed przystąpieniem do układania podłoża ze zbrojonego cementu powinny być:
• Zaprawione (od 3 do 6 miesięcy w zależności od specyficznych cech stosowanego betonu , grubości i
warunków klimatycznych)
• gładkie (różnica poziomu ‹ ±2 mm, sprawdzana z 2 m liniałem)
• powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną
• wymiarowo stabilne i pozbawione problemów z kurczeniem i pękaniem
• czyste, tj. pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogą powodować późniejsze przyczepianie.
W takim celu właściwe jest wykonanie odpowiedniego czyszczenia całej powierzchni poprzez przemywanie
lub piaskowanie
Tynk cementowy
Przed układaniem podłoża zbudowane z tynku cementowego powinny posiadać być:
• zaprawione (7-10 dni na cm grubości)
• gładkie (różnica poziomu ‹ ±2 mm, sprawdzana z 2 m liniałem)
• powinny mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną
• wymiarowo stabilne i pozbawione problemów z kurczeniem i pękaniem
• czyste, tj. pozbawione jakichkolwiek substancji, które mogą powodować późniejsze przyczepianie.
W takim celu właściwe jest wykonanie odpowiedniego czyszczenia całej powierzchni poprzez przemywanie
lub piaskowanie
Parametrem, który należy silnie uwzględnić w odniesieniu do zewnętrznych tynków do powlekania przy
płytkach z gresu porcelanowego jest przyczepność tynku do podłoża i jego spójna wytrzymałość. Nawet
przy braku precyzyjnych odniesień normatywnych uznaje się, że tynk powinien posiadać podobne cechy
do tych wymaganych przy klejach (› 1 MPa).
W takim celu możliwe jest uzupełnienie tynku lateksem z gumy syntetycznej (typu „planicrete” firmy Mapei
lub równoważnego).
W oparciu o specjalne wymogi i cechy placu budowy, tynk będzie mógł być wzmocniony odpowiednią
ocynkowaną siatką, która jednak będzie musiała być użyta przy zakładce pasu gzymsu międzypiętrowego,
pomiędzy elementami ze zbrojonego cementu i ścianami wypełnieniowymi oraz wszędzie tam, gdzie
podłoże wykazuje się nieciągłością materiałów.
Konieczne będzie skorygowanie ewentualnych niedoskonałości płaskości ściany z wykorzystaniem zapraw
poziomujących (typu „nivoplan” i „planicrete” czy „planitop fast 330” firmy Mapei lub równoważnych).
www.lapitec.com - info@lapitec.it
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UKŁADANIE PŁYTEK NA ZEWNĄTRZ

Zaleca się wybierać używany format w oparciu o cechy podłoża, na którym układamy produkt Lapitec® i
podług umiejętności układających.
Podłoża, na których kładziemy Lapitec®, poza tym, że powinny wytrzymać przewidywane obciążenie,
powinny być płaskie, czyste, zaprawione i wymiarowo stabilne oraz w każdym przypadku odpowiednie i
właściwe, aby stanowić bazę do wklejenia lepiszcza zgodnie ze specyfikacją techniczną tegoż lepiszcza.
Należy stosować następujące środki ostrożności i zalecenia:
Przed przystąpieniem do układania płyt z Lapitec® na zewnętrznych fasadach absolutnie konieczne
jest wybranie najodpowiedniejszego lepiszcza w oparciu o warunki klimatyczne, o rodzaj podłoża oraz o
faktyczne warunki eksploatacyjne.
W tabeli poniżej są przytoczone niektóre przykłady systemów klejących nadających się do układania płyt
Lapitec® na pionowych okryciach zewnętrznych
Rodzaj kleju

Klasa według EN 12004

Nazwa

Producent

Normalnie wiążący

C2ES2

kerabond + isolastic

Mapei

Normalnie wiążący

C2ES2

ultralite s2

Mapei

Szybkowiążący

C2FTES2

elastorapid

Mapei

Szybkowiążący

C2FTS2

keraquick + latex plus

Mapei

Szybkowiążący

C2FES2

ultralite s2 quick

Mapei

Podwójne smarowanie
Nakładać klej przy użyciu pacy zębatej o właściwym rozmiarze, rozprowadzając wcześniej delikatną
warstwę na ścianie przy pomocy gładkiej strony pacy, a następnie nakładając żądaną grubość zębatą
stroną.
Stosować klej także na odwrotnej stronie płytek, aby uniknąć pustek w warstwie kleju, które mogą obniżyć
przyleganie płytki, a poza tym sprzyjają ewentualnym zastojom wody z wynikającymi z tego zagrożeniami
związanymi z cyklami zamrażania/odmrażania.
Technika podwójnego smarowania stosowana przy zastosowaniach na fasadach zewnętrznych pozwala
ponadto na równomierne rozłożenie naprężeń pomiędzy powłoką a podłożem wynikających, przykładowo,
z nieuniknionych zmian termo-higrometrycznych.
Fuga
Układanie powinno być zawsze wykonywane z zastosowaniem szerokiej fugi (› 5 mm) i w zależności od
formatu płytek, rodzaju podłoża i warunków eksploatacyjnych.
Szpachlowanie
Szpachlowanie fug może być wykonywane dopiero po stwardnieniu kleju zastosowanego do układania,
zwykle 2-3 godziny w przypadku klejów szybkowiążących i przynajmniej 24 godziny dla klejów normalnie
wiążących. Te dane dotyczą układania dokonywanego przy +23°C i 50 % wilgotności względnej.
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W tabeli poniżej są przytoczone niektóre przykłady zapraw do szpachlowania fug.
Rodzaj zaprawy

Klasa według EN 12004

Nazwa

Producent

Normalnie wiążący

CG2WA

keracolor ff*

Mapei

Normalnie wiążący

CG2WA

keracolor gg*

Mapei

Szybkowiążący

CG2WA

ultracolor plus

Mapei

*produkty te mogą być zmieszane z FUGOLASTIC zamiast z wodą, aby poprawić właściwości
przylegania i wytrzymałości mechanicznej oraz zmniejszenia jej porowatości i absorpcji
Połączenia i uszczelnienie
Oprócz należnego uwzględnienia ewentualnych połączeń konstrukcyjnych znajdujących się w obiekcie,
ułożenie musi uwzględnić realizację połączeń frakcjonujących pokrywających się z pasami gzymsu
międzypiętrowego, nieciągłościami (jak narożniki czy krawędzie) i jednak w taki sposób, aby podzielić
powierzchnię na pola nie większe niż 12 m2.
Połączenia frakcjonujące powinny mieć około 1 cm grubości i powinny być wymiarowane w zależności
od elastycznych właściwości uszczelniacza. Z tego też względu radzimy używać jednoskładnikowych
uszczelniaczy silikonowych o neutralnym sieciowaniu, będących ponadto w stanie zapobiegać powstawaniu
nieestetycznych plam oraz zacieków (typu „mapesil lm” firmy Mapei lub równoważnych). Uwzględniając
wymiary układanych płytek i wysokości, która ma zostać osiągnięta (jeśli › 3 m), zaleca się przewidzieć
użycie nie tylko kleju, ale i odpowiedniego mechanicznego mocowania zabezpieczającego, np. stalowych
haków mocowane w murze. W przypadku układania płyt o formacie większym niż 10.000 cm2, zaleca się
układanie płyt z fugą wynoszącą przynajmniej 1 cm oraz późniejsze uszczelnienie przy użyciu „mapesil lm”
(firmy Mapei lub równoważnych). Taka wskazówka ma na celu obniżenie modułu sprężystości powierzchni
wykładanej płytkami, aby zmniejszyć ryzyko naprężeń wywoływanych przez zmiany termo-higrometryczne
oddziałujące w nieunikniony sposób na powierzchnie zewnętrzne. W tych przypadkach doradzamy ponadto
używanie płyt jasnego koloru (lub o podwyższonym odbijaniu), tak aby zmniejszyć ich ciepło wynikające
z napromieniowania.
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Czyszczenie powierzchni po ułożeniu płytek
Mycie po ułożeniu jest ważną fazą dla wszystkich kolejnych działań i dla konserwacji.
• Czyszczenie przy zakończeniu prac budowlanych wykonuje się po całkowitym dojrzeniu szpachli
cementowej (przynajmniej 36-48 godzin)
• Zamieść dobrze podłogę, po czym równomiernie rozprowadzić roztwór czyszczący, wykorzystując
normalną miotłę, mop do mycia podłóg/zwykły mop (mop) lub szorstki gałgan dla pomieszczeń mieszkalnych
lub też wytrzeć z użyciem maszyny szczotkującej wyposażonej w tarcze z białymi tamponami do dużych
powierzchni.
• Pozwolić działać roztworowi przez kilka minut, w zależności od intensywności zabrudzenia.
• Szorować energicznie szczotką z nylonowym włosiem lub w przypadku dużych powierzchni maszyną
podłogową wyposażoną w białą tarczę i odsysacz płynów.
• Zebrać szmatami lub odsysaczami płynów pozostałości.
Usuwanie resztek klejów używanych do obrabiania większej liczby elementów Lapitec® musi być
przeprowadzane w odpowiedni sposób. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producentów. Zawsze
profilaktycznie należy zrobić próbę przed użyciem.
Rodzaj detergentu

Na bazie kwasowej

Nazwa

Producent

keranet

Mapei

deterdek

Fila

cpstore

CPSystem

hmk r63

Hmk

środek do usuwania resztek cementu

Lithofin

środek do usuwania cementu

Faberchimica

KONSERWACJA

Codzienne czyszczenie
Używać neutralnych detergentów, bardzo rozcieńczonych w ciepłej wodzie, które nie zawierają wosków i
nie pozostawiają błyszczących osadów. Przemyć dobrze wodą po zakończeniu mycia. Ściśle przestrzegać
zaleceń producentów i zawsze wykonywać profilaktyczne badanie przed użyciem. Zalecamy następujące
produkty dostępne na rynku.
Rodzaj detergentu

Neutralny
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Nazwa

Producent

środek do czyszczenia podłóg

Mapei

fila cleaner

Fila

cpdaily (roztwór 20%)

CPSystem

hmk p15

Hmk

Środek do czyszczenia - odżywka

Lithofin

super środek do usuwania tłuszczu i
czyszczenia podłóg

Cillit bang

Odtłuszczacz uniwersalny

Chanteclair
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CZYSZCZENIE NADZWYCZAJNE

Wykonywane jest ono celem usunięcia szczególnie starych czy trwałych plam czy pozostałości.
Rodzaj zabrudzenia

Rodzaj detergentu

Kawa, coca-cola, soki wielofunkcyjne,
owocowe
na bazie alkalicznej

Smary, pyły po
podeptaniu,
dogłębne
czyszczenie
Vino
Osady wapienne

Rdza

Tusze, markery

Ślady metali

wielofunkcyjne,
na bazie alkalicznej

środek utleniający
na bazie kwasowej

na bazie kwasu

na bazie
rozpuszczalnika

Nazwa

Producent

detertek

Fila

cpbase

CPSystem

środek do usuwania
kolorowych plam

Faberchimica

detertek

Fila

hmk r55

Hmk

środek do intensywnego Lithofin
czyszczenia
litonet

Lotokol

taski r20-strip

Johnsondiversey

oxidant

Faberchimica

detertek

Fila

cpstore

CPSystem

viakal

Procter&Gamble

cpconcrete

CPSystem

rozcieńczony kwas
solny

Różni producenci

cpsolve

CPSystem

środek do usuwania
kolorowych plam

Faberchimica

metyloetyloketon,
rozcieńczalnik nitro,
dielian, terpentyna

Różni producenci

Cif Cream

Unilever

Usunąć gąbką ścierną w kolorze niebieskim,
delikatnie pocierając

Uwaga: Produkty zawierające kwas fluorowodorowy oraz jego
pochodne nie powinny być używane.
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ZASTRZEŻENIA

ZASTRZEŻENIA

Ten podręcznik został stworzony celem dostarczenia wytycznych i udzielenia użytecznych sugestii
dotyczących obróbki, montażu oraz konserwacji płyt Lapitec®.
Informacje tu zawarte odzwierciedlają aktualny stan naukowo-technicznej i operacyjnej producenta w
chwili publikacji. Zachęca się jednakże do sprawdzania najnowszej zaktualizowanej wersji podręcznika,
którą zawsze można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lapitec.com w zakładce „download”.
W związku z faktem, że mamy do czynienia z naturalnym zsyntezowanym materiałem zaleca się, aby
użytkownik nie ograniczał się jedynie do wskazówek podanych w niniejszym dokumencie, lecz zapoznał się
również z obszerną literaturą naukowo-techniczną i operacyjną dostępną w tym temacie, jak również oparł
się na doświadczeniu ekspertów w zakresie różnych faz obróbki oraz montażu produktów ceramicznych.
W tym kontekście spółka Lapitec S.p.A. nie jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, które mogłyby
się pojawić w związku ze stosowaniem informacji oraz sugestii zawartych w niniejszym podręczniku
technicznym, ponieważ powinny one zawsze zostać profilaktycznie sprawdzone przez użytkownika.
Lapitec S.p.A. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian technicznych każdego typu bez uprzedzenia
i zawiadamiania. Zaleca się korzystać z najnowszej wersji ,,Podręcznika technicznego’’ zawsze dostępnego
na stronie www.lapitec.com w zakładce download.
Podczas dostawy materiału należy sprawdzić kolor, wielkość i obróbkę powierzchni, ponieważ ewentualne
reklamacje dotyczące położonego materiału z wadami obecnymi w momencie dostawy nie będą
uwzględniane.
W przypadku reklamacji zalecany jest kontakt z LapitecACADEMY pod adresem academy@lapitec.it.
Eksperci techniczni wyjaśnią wszelkie wątpliwości.
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