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TANDOTM - INSTRUKCJA MONTAŻU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH
MONTAŻ NA ŚCIANIE MUROWANEJ, OTYNKOWANEJ LUB NA PUSTAKACH ŚCIENNYCH
PRZESTROGA: NINIEJSZA INSTRUKCJA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA W CELU PRZEKAZANIA INFORMACJI TYLKO NA
POTRZEBY MONTAŻU PRODUKTÓW TANDO NA ŚCIANACH MUROWANYCH, OTYNKOWANYCH LUB NA PUSTAKACH
ŚCIENNYCH, NA PRZYKŁAD NA WYLEWANYCH ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU
PRODUKTÓW TANDO ZAWSZE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁADZAMI LOKALNYMI ALBO ZAPOZNAĆ SIĘ
Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED WODĄ
I WYMAGAŃ W ZAKRESIE IZOLACJI.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: ZABEZPIECZENIE PRZED WARUNKAMI POGODOWYMI / MONTAŻ IZOLACJI
Przed rozpoczęciem montażu produktów firmy Tando
miejsce planowanych prac należy przygotować, zapewniając
zabezpieczenie przed warunkami pogodowymi. Jeśli stosowana
będzie pianka izolacyjna, wówczas — w zależności od ich typu i
przeznaczenia — konieczny może być jej montaż bezpośrednio
na ścianie murowanej albo zamocowanie do listew stelażowych
zamontowanych wcześniej na ścianie. W celu uzyskania informacji
o najlepszej metodzie postępowania należy skontaktować się z
producentem pianki izolacyjnej.

Rysunek 1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE: LISTWY STELAŻOWE
W celu zamontowania produktów Tando na ścianie murowanej,
otynkowanej lub na pustakach ściennych wymagane jest użycie
listew stelażowych. Listwy stelażowe lub deski 2,54 cm x 7,62 cm
(1 x 3 cale) (w celu uzyskania najlepszych rezultatów powinna
być stosowana tarcica poddana obróbce ciśnieniowej) należy
zamontować do ściany murowanej w miejscu, na którym będą
stosowane produkty Tando. Listwy stelażowe powinny być
ustawione pionowo, a między ich środkami należy zachować
odległość 20,32 cm (8 cali). Ważne jest, aby listwy stelażowe,
na których montowane będą produkty Tando, były ustawione
pionowo. Wokół każdych drzwi, okien i innych otworów należy
zaznaczyć wszystkie lokalizacje dla poszczególnych pionowych
listew stelażowych oraz dla materiału poszyciowego (Rysunek 1).
Uwaga: wokół tych miejsc wymagane może być zamontowanie
niestandardowej listwy izolacyjnej w celu odpowiedniego ukrycia
listew stelażowych i uzyskania zadowalającego wyglądu.
W celu zamontowania listew stelażowych na ścianie należy
użyć gwoździ i/lub wkrętów murarskich (konieczne może być
wstępne wywiercenie otworów — patrz instrukcje udostępnione
przez producenta elementów mocujących). Elementy mocujące
powinny mieć długość wystarczającą do tego, aby wprowadzić je
na głębokość co najmniej 1,91 cm (3/4 cala) w ścianę stanowiącą
podłoże. Element mocujący wprowadzony bezpośrednio w tynk lub
płyty izolacyjne nie zapewni prawidłowego trzymania (Rysunek 2).
Należy pamiętać, że w miejscach, w których podczas montażu
używane będą boczne szczeliny do przybijania, które nie wypadają
na pionową listwę stelażową, wówczas konieczne będzie użycie
dodatkowych bloków do przybijania. Zalecane jest wstępne
dopasowanie panelu bez użycia elementów mocujących w celu
sprawdzenia, czy konieczne będzie dodanie dodatkowych bloków
(Rysunek 3).
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Rysunek 3
Dodatkowa listwa
stelażowa na
gwóźdź środkowy

Dodatkowa listwa stelażowa
na gwóźdź boczny + pierwszy
z lewej strony dla następnego
panelu

Produkty Tando należy zamontować na listwach stelażowych,
postępując zgodnie ze wskazówkami w odpowiedniej instrukcji
montażu. Wszystkie elementy mocujące używane do montażu
produktów Tando powinny być nierdzewne i należy je wprowadzać
w odległości co najmniej 1,91 cm (3/4 cala) od krawędzi
listew stelażowych. Jeśli listwy stelażowe są przymocowane
bezpośrednio do ściany murowanej, wówczas konieczne może być
skrócenie elementów mocujących do 2,54 cm (1 cal), aby upewnić
się, że łeb gwoździa nie wystaje zbyt daleko poza lico panelu
(Rysunek 4).
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