VİDALI TİP

SCREW TYPE
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Klipsler 1,5 mm ve 2 mm derz
aralığına göre tercih edilebilir.

Başlık he iki klips
için uygundur.

Clips are preferred for a tile
joint of 1,5mm and 2mm.

The caps are suitable
for both clips

Başlığı clips vidası
üzerine oturtun.

Yapıştırıcı/harç kuruduktan sonra başlıkları lastik tokmak
veya tekme ile vurarak yerinden sökebilirsiniz.
Karo birleşim çizgilerine paralel bir istikametten vurunuz.
Once the adhesive is set, remove the cap by beating it
with a rubber mallet or kick.
Beat parallel to the joint line.

ÖNCESİ - BEFORE

Insert the cap in the
clips' screw.

Parmaklarınızı kullanarak
başlığı tutun ve döndürerek
aşağı yönde sıkıştırın.
Using just the fingers keep
the cap and twist it down.

Karoların yüzey seviyesini
dengelemek için başlığı
sonuna kadar sıkıştırın.
Twist the cap down to the
end to level the tile edges.

SONRASI - AFTER

TILE KARO
LEVELLING DÖŞEME
SYSTEM SİSTEMLERİ

TAKOZLU TİP
WEDGE TYPE

Yapıştırıcı üzerine karoyu yerleştirdikten sonra tutucuyu,
düz kısmı tabana gelecek şekilde karonun kenarlarına yerleştirin.
When laying tile over adhesive, the clips must be placed to
the sides as their flat faces are equal to the base

Derz Artısı
Cross Type

Yapıştırıcı kuruduktan sonra, takoz ve tutucunun karonun
üzerinde kalan kısımlarını karonun yüzeyinden ayırın.
Bu işlem lastik çekiç yardımıyla ya da ayakla yapılabilir.

ÖNCESİ - BEFORE

SONRASI - AFTER

After drying the adhesive, remove the protruding
parts of the clips and wedges from the tile surface.
This process can be carried out through rubber hammer a foot.

El yardımıyla takoz tutucunun
arasına yerleştirilir.
The wedges shoud be
inserted into the clips
manually.

HESAPLAMA TABLOSU
CALCULATION CHART

Takozları, kırılma noktasını
geçmeyecek şekilde
tutucunun yuvasına sabitleyin.
Fix the wedges in the spacer
clip carefully not to pass the
breaking point.
Bu şemada kullanacağınız
adeti hesaplayabilirsiniz
Use the chart to calculate
the quantity of clips per
square meter

Ayarlanabilir pense ile takozları
sıkıştırın.
Crimp the wedges using the
adjustable plier.
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