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CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA

CZ

SVĚTELNÁ ŘÍMSA
IP20
MATERIÁL : ekolit, perspex frost

40

40

PRODUCT DESCRIPTION

EN

LIGHTING CORNICE
IP20
MATERIAL : ekolit, perspex frost

CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE

DE

LICHTGESIMS
IP20
MATERIAL: Ekolit, Perspex Frost

PikoLED - ilustrační foto/illustration photo/illustrationsfoto

1. DEN

CZ

- naznačte si dolní hranu římsy a horní hranu montážního otvoru. Nytlučte ocelové hřebíky asi 3mm
pod naznačenou linku

1st DAY

EN
spodní hrana římsy
bottom edge of the cornice
Unterkante des Gesimses

1

- mark the bottom edge of the cornice and the bottom line of the montage hole
.............

1. TAG

DE

- die Unterkante des Gesimses und die Oberkante der Montageöffnung sind zu markieren
......................

1. DEN

CZ

- přiložte římsu na zeď tak, aby její spodní okraj ležel na naznačené lince pro spodní okraj. Pokud
je římsa rohová, začínejte vždy od rohu - viz montáž rohů. Řimsu ukončete vždy celým korpusem
a zbytek vyřízněte z korpusu. Požadovanou velikost pak vložte mezi poslední dva korpusy. Naneste
lepidlo (PATEX SUPER FIX) na zadní stranu římsy a na jeden její bok

1st DAY

EN

- place the cornice on the wall so the bottom edge follows the marked bottom line. Start in the
corner(s) when the cornice will have them – see the corner montage. Terminate the cornice with
complete segments and cut the last part from a segment. Insert this piece between the last complete segments......................

1. TAG

2

DE

- das Gesims an die Wand so anzulegen, dass dessen unterer Rand auf der markierten Linie für den
unteren Rand liegt. Wenn das Gesims ein Eckgesims ist, fängt man immer von der Ecke an – siehe
Eckmontage. Das Gesims ist immer mit dem ganzen Korpus abzuschließen und der Rest ist vom
Korpus ohne Montageöffnung auszuschneiden.Erforderte Größe ist dann zwischen die letzten zwei
Korpusse einzulegen...........................

1. DEN

CZ

- klínky podložte římsu a přesně ji umístěte na linku, kterou máte naznačenou - viz krok 1. Vytlačené
lepidlo setřete mokrou houbičkou. Dořezávanou část korpusu zajistěte klínky a ocelovými hřebíky

1st DAY

EN

- use a peg to secure the segment on the wall, check the bottom line (see step 1). Wip away the
surplus cement using a wet sponge. Secure the last segment with pegs and steel nails
KONTORLA

1. TAG

3

DE

- Das Gesims ist mittels der Keile gegen Abreißen von der Wand abzusichern und genau an die Linie
anzubringen, die markiert ist – siehe Schritt 1. Die ausgedrückte Masse ist mit einem feuchten
Schwamm abzuwischen. Der zusätzlich geschnittene Korpusteil ist mit Keilen und Stahlnägeln
abzusichern
KONTROLA
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1. DEN

CZ

- rozdělejte si (Fugenfuller leich) a naneste na spoje. Po částečném zaschnutí stáhněte špachtlí

1st DAY

EN

...................

1. TAG

4

DE

............

1. DEN

CZ

Montáž rohů
- posuvným úhelníkem změřte úhel v rohu.Nařežte korpusy a podle předcházejícího postupu římsu
nalepte
- jestliže musíme zakončit záslepkou postupujeme stejně jako u montáže sádrových korpusů.
Viz krok 4.

1st DAY

EN

Corner montage
- measure the corner angle. Cut the cornice segments and cement them to the wall as described.
- If a side cap is to be used follow the plaster segment montage

1. TAG

5

DE

Eckmontage
- mittels des Schiebewinkels ist der Winkel in der Ecke zu vermessen. Korpusse sind zu schneiden
und das Gesims ist nach dem vorherigen Verfahren aufzukleben
- Wenn es mit einem Blindstopfen abzuschließen ist, verfährt man gleich wie bei der Montage der
Gipskorpusse

2. DEN

CZ

- po důkladném zaschnutí římsu přebrušte. Drobné nerovnosti přetmeltee (finální kyt na sádrokartony). Větší nerovnosti opravte hmotou FU a přebrušte. Tento postup opakujte dokud není římsa rovná a
bez chyb. Označte si horní okraj šňůrou a hoblíkem celou římsu srovnejte do roviny

2nd DAY

EN

- rub and smooth the cornice surface when it is dry. Fill any imperfections again (with a plasterboard
filler or FU if the imperfections are large) and smooth again. Mark the upper edge with a string and
level the cornice with a plane

2. TAG

6

DE

- nach dem gründlichen Abtrocknen ist das Gesims nachzuschleifen. Geringfügige Unebenheiten sind
zu verkitten (Finalkitt für Gipskarton). Größere Unebenheiten sind mit der FU-Masse zu reparieren
und nachzuschleifen. Dieses Verfahren ist solange zu wiederholen, bis das Gesims nicht gerade und
fehlerfrei ist. Der obere Rand ist mit einer Schnurr zu markieren und das ganze Gesims ist mittels
eines Hobels in Gerade auszugleichen

2. DEN

CZ

- po začištění římsu napenetrujte (Sokrat 1:10) a válečkem naneste základní nátěr. Doporučujeme
fasádní silikon.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÁPNO

2nd DAY

EN

- when the surface is perfect apply a bonding primer coat and then a basic coat with a paintroller
NEVER USE WHITEWASH

2. TAG

7

DE

- nach der Putzarbeit ist das Gesims zu penetrieren und mittels einer Rolle ist der Grundanstrich
aufzutragen.
NIEMALS IST KALK ZU BENUTZEN
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2. DEN

CZ

- na koncovou lištu nalepíme pásek s diodami a takto vložíme do římsy

2nd DAY

EN

............

2. TAG

8

DE

..................

2. DEN

CZ

Montáž elektrických výzbrojí
- jednotlivé díly pásků s diodami propojte pomocí svorkovnice

2nd DAY

EN

Electric equipment montage
-.............

2. TAG

9

DE

Montage der Elektroausrüstungen
- .....

2. DEN

CZ

Montáž krycího skla
- horní krycí sklo (perspex) přesně naměřte a pilkou na železo zařízněte na tento rozměr. Poté vložte
volně do světelné římsy

2nd DAY

EN

.............

2. TAG

10

DE

...............

ÚDRŽBA

CZ

ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA
- čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem, opláchnout pouze vodou a setřít čistou novou houbou
- osušit čistou bílou savou látkou
- vnitřek římsy lze opatrně vysávat pomocí kartáčového nástavce

SERVICE

EN

CLEANING
- use a clean sponge, tepid water and some mild detergent
- then rinse with water and use the sponge again when necessary
- dry using a clean cloth
- the cornice can be cleaned inside with a vacuum cleaner w. a brush extension

SERVICE

11

DE

REINIGUNG DER LEUCHTE
- mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreiniger, nur mit Wasser abspülen
und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen
- mit reinem weißen saugfähigem Stoff abtrocknen
- das Innere des Gesimses ist mittels des Bürstenaufsatzes vorsichtig auszusaugen
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