


Pred rezaním trámov a dosiek si ešte raz riadne premerajte ako budete 
trám rezať  a upravovať. Zvoľte si Vami požadovanú dĺžku trámu.
Odmerajte si vnútorný rozmer zakúpeného trámu. Podľa tohto rozmeru 
si pripravte drevený hranol –  1a
Hranol musí mať vnútorný rozmer PU trámu aby sa na tento hranom dal 
pripevniť PU trám - A, B, C
Medzi hranolom a vnútornou časťou trámu nechajte cca 3cm voľný 
priestor dľa obrázku 1b
Hranol pripevnite k stropu (privŕtajte ho k stropu). Pokiaľ máte 2 m trám 
budete potrebovať 3 hranoly na prichytenie trámu. 1c
Všetky hranoly pripevnite na strop a potom na priložte trám a z bokov ho 
pripevnite na hranol. (malými klinčekmi)
Ak máte dlhší trám 3 alebo 4m odporúčame prichytiť trám na viacerých 
miestach aby sa trám dobre prichytil k stropu. 

Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte jak budete 
trám řezat a upravovat. Zvolte si Vámi požadovanou délku trámu.
Odměřte si vnitřní rozměr zakoupeného trámu. Podle tohoto rozměru si 
připravte dřevěný hranol – 1a
Hranol musí mít vnitřní rozměr PU trámu aby se na tento hranol dal 
připevnit PU trám - A, B, C
Mezi hranolem a vnitřní částí trámu nechte cca 3cm volné dle obrázku 1b
Hranol připevníte ke stropu (pomocí hmoždinky a vrutu). Pokud máte 2 
m trám budete potřebovat 3 hranoly na přichycení trámu. 1c
Všechny hranoly připevníte na strop a potom přiložte trám a z boků ho 
připevníte na hranol. (malými hřebíky)
Pokud máte delší trám 3 nebo 4m doporučujeme trám přichytit na více 
místech aby se trám dobře přichytil ke stropu
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Aplikácia PU trámov pomocou drevenných hranolovAplikace PU trámů pomocí dřevěných hranolů

PU trámy a ostatní dekorační produkty (PU desky, konzole) jsou 
vyrobené ze speciální strukturální polyuretanové pěny. Charakteristické 
pro tento materiál je :

Pu trámy a ostatné dekoračné produkty (PU dosky, konzoly) sú vyrobené 
zo špeciálnej štrukturálnej polyuretánovaj peny.  Charakteristické pre 
tento materiál je :

Aplikácia PU trámov a dosiek lepenímAplikace PU trámů a desek lepením

• vysoká kvalita,
• mechanická pevnost,
• lehkost a manipulace s materiálem,
• odolnost vůči vodě.

 
Aplikace PU trámů, desek.
• Úpravu a řezání PU trámů a desek je možné ruční pilkou na dřevo 
  s jemnými zoubky. 
• Pro řezání užších trámů a řezání desek je možné použit ořezávací nůž.
• Po odřezání drsné hrany upravíte jemným smirkovým papírem.
 
Aplikace PU trámů a desek lepením.
Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte jak budete 
trám řezat a upravovat. Zvolte si  požadovanou délku trámu 
Odřežte trám pilkou a jemným smirkovým papírem zarovnejte hrany. 
Buďte opatrní aby ste z boku smirkovým papírem  neodstranili 
povrchovou barvu trámu. 1a 
K lepení doporučujeme kontaktní lepidlo NMC fix, nebo montážní lepidlo 
(v kartuši) na polyuretanové materiály. Při lepení postupujte vždy podle 
návodu uvedeném na lepidle. 1b
Trám pritlačte na strop alebo stenu a chvíľu podržte. Potom trám 
podoprite podperou. Týmto zaručíte dobré prilepenie trámu na strop.  
Nechajte trámy podopreté po dobu schutia lepidla.  - Doba schnutia je 
vždy uvedená na obale lepidla, ktorým trámy lepíte. 1c
Pokud nalepíte hlavní trám a  do něho vsouváte další trámy je potřebné 
aby bylo lepidlo řádně zaschnuté. 1d 

• vysoká kvalita,
• mechanická  pevnosť, 
• ľahkosť a manipulácia s materiálom, 
• odolnosť voči vode.

Aplikácia PU trámov, dosiek. 
• Úpravu a rezanie PU trámov a dosiek je možné ručnou pílkou na drevo 
  s jemnými zúbkami. 
• Pre rezanie užších trámov a rezanie dosiek je možné použiť orezávací nôž.
• Po odrezaní drsné hrany upravíte jemným šmirgľovým papierom.

Aplikácia PU trámov a dosiek lepením.
Pred rezaním trámov a dosiek si ešte raz riadne premerajte ako budete 
trám rezať  a upravovať. Zvoľte si  požadovanú dĺžku trámu Odrežte 
trám pílkou a jemným šmirgľovým papierom zarovnajte rohy. Buďte 
opatrný aby ste z boku šmirgľovým papierom  neodstránili povrchovú 
farbu trámu. 1a
K lepeniu odporúčame použiť lepidlo NMC fix alebo montážne lepidlo 
v kartuši na polyuretánové materiály. Pri lepení postupujte podľa návodu 
uvedeného na lepidle. Naneste zospodu na trám lepidlo – (odporúčame 
kartušové lepidlo na polyuretánové materiály na jednoduché nanášanie) 1b
Trám pritlačte na strop alebo stenu a chvíľu podržte. Potom trám 
podoprite podperou. Týmto zaručíte dobré prilepenie trámu na strop.  
Nechajte trámy podopreté po dobu schutia lepidla.  - Doba schnutia je 
vždy uvedená na obale lepidla, ktorým trámy lepíte. 1c
Pokiaľ nalepíte hlavný trám a do neho vsúvate ďalšie trámy je potrebné 
aby bolo lepidlo riadne zaschnuté. 1d

SKCZ

1a

1a

1b

1b

1c

1c

1d


