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Este momentul să apară o nouă cameră de copii, ﬁindcă familia
se măreşte, sau aveţi nevoie de loc pentru un birou? Lucrările
uscate cu cadre suport şi plăci din gips-carton sunt o metodă
simplă şi rapidă de a construi sau a reconstrui proprii pereţi,
fără a afecta structura locuinţei.
Pe lângă timpul economisit la construcţie şi evitarea timpilor de uscare, în comparaţie cu lucrările clasice de zidărie şi tencuire, lucrările uscate sunt atractive şi din alt
motiv: întreaga procedură poate ﬁ efectuată fără probleme, ca proiect de bricolaj
independent! Mai ales dacă ţineţi cont de toate sfaturile importante şi dacă aveţi la
îndemână uneltele potrivite! Datorită soluţiilor atent concepute, se obţin din prima
rezultatele dorite, astfel încât chiar şi bricolerii neexperimentaţi pot să se apuce fără
teamă de lucrări de interior.
Iar acest abecedar vă îndrumă pas cu pas pe parcursul întregului proiect, speciﬁcând
toate detaliile importante pe care trebuie să le cunoaşteţi, atunci când construiţi pereţi uscaţi şi prelucraţi plăci din gips-carton. Ideile şi sfaturile de la cunoscători precum şi numeroasele fotograﬁi cu produsele utilizate transformă acest abecedar într-o
lucrare practică de referinţă, pe care o puteţi răsfoi ori de câte ori este nevoie.
Aşadar, vă dorim mult succes şi distracţie plăcută pentru orice lucrare de extindere,
reorganizare sau modiﬁcare a căminului dvs! Daţi frâu liber ideilor şi dorinţelor dvs!
wolfc raft GmbH
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Primul pas al proiectului dvs. de construcţii uscate ar trebui să ﬁe planiﬁcarea atentă. Unde
anume trebuie inserat peretele separator? Unde se vor aﬂa uşile, instalaţiile electrice, cablurile,
comutatoarele şi prizele?
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Folosiţi un ﬁr cu plumb sau un laser pentru a
marca pe podea parcursul peretelui şi apoi
transpuneţi-l pe perete şi plafon cu ajutorul
unei nivele cu bulă de aer.
Măsuraţi peretele pe care doriţi să îl construiţi şi calculaţi cantităţile de materiale.
Adăugaţi cca 10 % pentru ajustări. De altfel,
aveţi la dispoziţie online numeroase instrumente pentru calculul cantităţilor, care vă
ajută cu partea matematică.
Cumpăraţi direct cantitatea necesară de
material, pentru a evita întreruperile ﬂuxului
de lucru.
Aveţi grijă să depozitaţi drepte plăcile din
gips-carton, în locuri uscate, astfel încât să
nu se strice.
Ca să aveţi la locul şi la momentul potrivit
toate uneltele de care aveţi nevoie, fără întreruperi în mijlocul acţiunii, aruncaţi chiar
de la început o privire pe lista noastră de veriﬁcare de la pe ultima pagină a acestei broșuri.

Iată alte câteva sfaturi de la experţii
noştri în construcţii uscate, pe care ar ﬁ
bine să vi le însuşiţi încă din faza de planiﬁcare:
1. Încă din faza de planiﬁcare, la pereţii
placaţi pe ambele feţe, aveţi grijă ca prizele şi comutatoarele să nu se situeze
spate în spate, în acelaşi punct, pe cele
două feţe. În vederea protec ţiei împotriva incendiilor, lăsaţi între acestea o distanţă de cel puţin un suport.
2. Aveţi un sistem de încălzire prin pardoseală în zona în care doriţi să ﬁxaţi suporturile în podea? În acest caz, interesaţi-vă la instalatorul dvs. dacă este
permisă găurirea pardoselii sau, în caz
contrar, lipiţi proﬁlurile suporturilor
cu un adeziv de montaj adecvat. Altfel,
există pericolul de a deteriora conductele de încălzire prin care trece apa.

De asemenea, şi pentru montarea uşilor există instrumente utile, care îi ajută
chiar şi pe nespecialişti să
obţină rezultate perfecte în
cel mai scurt timp. Setul de
montaj pentru căptuşeli de
uşă PRO de la wolfc raft
conţine două distanţiere
pentru căptuşeli de uşă şi
două clame de orientare
pentru aliniere şi ﬁxare
exacte, atât pe verticală,
cât şi pe orizontală. Setul
vă oferă şi toate elementele de prindere de care
aveţi nevoie pentru montarea unei uşi. De asemenea, ajustarea se realizează mai repede, mai
simplu şi mai precis decât atunci când se folosesc suporturi din lemn
sau pene. Ca alternativă, şi distanţierul pentru căptuşeli de uşă EASY vă uşurează cu
mult munca. Acesta se ﬁxează pe toc, prin intermediul unei plăcuţe de ﬁxare, ajută la
transport şi montare şi uşurează alinierea pe
verticală şi pe orizontală. Ambele instrumente auxiliare pentru montaj sunt potrivite pentru dimensiuni exterioare uzuale ale canatelor de uşă, între 600 şi 1000 mm.
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UNELTE
2. ŞI ACCESORII
Uneltele bune sunt alfa şi omega ale unui rezultant optim. Recomandările noastre de unelte şi
accesorii vă oferă primele sugestii de achiziţii utile şi de bun simţ, care se vor transforma în
ajutoare de nădejde pe tot parcursul proiectului de construcţii uscate. Alegeţi încă de la început
produse de calitate, la care vă puteţi baza că experienţa îndelungată în dezvoltare vă va asigura
cel mai înalt nivel de utilitate şi siguranţă.

Bariera împotriva murdariei
Cu ajutorul barierei împotriva murdăriei de la
wolfcraft, vă puteţi apuca relaxat de lucrările
de renovare din propria casă. Datorită acesteia,
praful de pe şantier rămâne unde îi este locul: la
uşă! Nu mai trebuie să curăţaţi şi să spălaţi în
fiecare zi depozitele de praf şi vă puteţi concentra, în schimb, pe lucrările de construcţii.

Cu it pentru
gips-carton
cu ina

a

Tăierea plăcilor din gips-carton nu a fost niciodată mai simplă! Noul cuţit pentru gips-carton cu şină
elimină nevoia de a deplasa, aşeza pe muchie şi roti plăcile greoaie şi garantează
obţinerea unor muchii tăiate precis. Placa
este gata tăiată în doar trei paşi. Iar proﬁlul
de tăiere exact uşurează cu mult lucrările de
îmbinare ulterioare.
Ca alternativă, şi noua şină în T mobilă, cu funcţie de raportor, garantează tăieturi precise, fără erori la măsurarea unghiurilor. Marcajele şi tăieturile se pot realiza cu exactitate
de-a lungul scalei uşor de citit. (ﬁg. a)
Cuţitul cu lamă trapezoidală standard pentru tăiere paralelă şi tăiere de fâşii, care face parte din pachetul livrat, se
poate ﬁxa uşor pe sania de tăiere şi asigură tăieturi perfect ghidate şi repetabile. (ﬁg. b)
6
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Taietor pentru canturi
Faţetarea muchiilor de capăt le iese din prima chiar şi începătorilor,
datorită tăietorului pentru canturi – în doar câteva secunde, precis şi
sigur. Nu trebuie decât să îl aşezaţi, să îl trageţi de-a lungul canturilor
plăcilor de gips-carton groase de 9,5 sau 12,5 mm şi gata. Lama triplă
creează printr-o singură mişcare un unghi precis de 35° şi muchii ﬁne şi
curate, care se pot acoperi, apoi, cu glet deosebit de repede şi făcând
economie la material.

Rindea pentru o
singura mâna
Pentru procesarea eﬁcientă a suprafeţelor şi a
canturilor, wolfc raft a proiectat această rindea
stabilă pentru o singură mână, cu mâner ergonomic. Suprafaţa abrazivă mare, cu dimensiunile
de 150 x 57 mm, asigură o eﬁcienţă excepţională.
Datorită formei compacte, rindeaua poate ﬁ utilizată confortabil cu o singură mână.

Ferastrau burghiu pentru
materiale sub forma de placa
Cu noul ferăstrău burghiu pentru materiale sub formă de placă se pot tăia manual, rapid şi confortabil,
decupaje circulare şi de orice formă neregulată.
După penetrarea materialului cu vârful burghiului,
raşpelul lung de 17 cm şi îngust de 5 mm, cu dinţi de
jur împrejur, poate ﬁ ghidat eﬁcient cu ajutorul mânerului ergonomic cu două componente, oferind lungimea ideală pentru a ﬁ folosit la pereţi din rigips.

b

Suport bit cu
opritor de adâncime
Adaptorul magnetic de biți cu opritor de profunzime garantează o
adâncime de pătrundere perfectă a șurubului în diferite
proﬁle metalice sau suporturi din lemn. Capacul brevetat din plastic
cu fereastră permite o
vedere neobstrucționată la bit și la șurub. »
Ghidul lucrărilor de
construcţii uscate
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Cartuse goale
De ce să nu amestecaţi chiar dvs. materialul de umplere şi să îl aplicaţi la nivelul rosturilor diﬁcil accesibile pentru gletieră, cu ajutorul acestor cartuşe goale
practice? Cu noile cartuşe goale de la wolfc raft, puteţi
rezolva foarte uşor astfel de lucrări, în special când
este vorba despre rosturile de la colţuri, economisind
totodată timp şi material. Materialul de rosturi este protejat împotriva uscării în cartuşele de 310 ml şi poate ﬁ utilizat şi
după mai multe zile.

paclu pentru finisare
Pentru suprafeţe, şpaclul pentru ﬁnisare cu lamă
ﬂexibilă din oţel inoxidabil lustruit, vă ajută la
umplerea şi netezirea profesionistă. Acesta este
disponibil în două lăţimi diferite, de 200 şi
250 mm.

lefuitor din o el
inoxidabil de 300 x 130 mm
Şlefuitorul din oţel inoxidabil de 300 x 130 mm este un ajutor
practic pentru îmbinări netede. Lama mare din oţel inoxidabil,
rezistentă la rugină, asigură aplicarea materialului pe o suprafaţă
mai lată şi oferă o mare stabilitate, datorită barei suport lungi. Mânerul ergonomic cu două componente permite ghidarea controlată a
uneltei şi este uşor de curăţat.

lefuitor circular de 225 mm,

inclusiv suport pentru tavan

Cu şlefuitorul circular de 225 mm, care include un suport pentru tavan, wolfc raft
uşurează şi mai mult sarcinile de şlefuire. Datorită formei, platanul de şlefuire nu
are tendinţa să se răstoarne la folosirea pe perete, spre deosebire de şlefuitoarele cu unghiuri drepte, şi oferă un proces de lucru cu stabilitate continuă. Pe
elementul de îmbinare cu scai, cu aderenţă mare, se pot aplica toate tipurile de benzi de şlefuire disponibile în comerţ, cu diametrul de 225 mm. Acesta poate ﬁ utilizat atât din mână,
cât şi cu ajutorul mânerului telescopic, care permite realizarea ergonomică de lucrări la înălţime, pe tavan,
dar şi păstrarea unei distanţe sănătoase faţă de praful generat, atunci când se foloseşte pe perete.

8
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Pregatirea
santierului
Înainte de a începe lucrul, se recomandă instalarea barierei împotriva
murdăriei: pur şi simplu prindeţi pe
tocul uşii folia pentru construcţii
transparentă, extrem de durabilă, folosind banda adezivă rezistentă ataşată, tăiaţi folia pe spate, în locul dorit,
aplicaţi fermoarul autoadeziv şi bariera împotriva murdăriei este gata! După
încheierea lucrărilor, banda adezivă se
dezlipeşte de pe tocul uşii fără să lase
urme şi veţi ﬁ economisit multe lucrări
de curăţare şi mulţi nervi. Aţi făcut toate pregătirile? Atunci putem să pornim!

Alegerea
materialelor potrivite
Atunci când construiţi un perete din rigips, trebuie să asamblaţi mai întâi subconstrucţia.
Puteţi crea un astfel de cadru suport, pe care
să prindeţi apoi în şuruburi plăcile de gips-carton, din lemn sau din metal. În ultima vreme,
aproape în toate aplicaţiile se foloseşte metalul. Acest material câştigă puncte datorită
exactităţii în măsurare, a rapidităţii la prelucrare şi a capacităţii superioare de susţinere.
În magazinele de bricolaj, cele mai des întâlnite proﬁluri din metal standardizate sunt:

filu
Pro

ri
filu
Pro

CW
ri

UW

filu
Pro

UA
ri

• Proﬁluri UW pentru podea şi plafon
• Proﬁluri CW pentru laterale şi distanţiere
verticale amplasate central
• Proﬁluri UA şi proﬁluri de sprijin pentru uşi
şi deschideri »
Ghidul lucrărilor de
construcţii uscate
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1. Marcarea

parcursului peretelui

Desenaţi parcursul dorit al peretelui cu ajutorul unui ﬁr cu plumb sau al unui laser şi măsuraţi corespunzător proﬁlurile UW. Pentru a vă
putea orienta optim, lipiţi benzi adezive pe
podea, în locurile marcate.

2. Pregatirea profilurilor
Cu ajutorul foarfecii pentru tablă, puteţi tăia
proﬁlurile la lungimea dorită.
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3. Fixarea

profilurilor UW

Acum puteţi prinde proﬁlurile pe podea şi
pe plafon cu diblurile potrivite. În acest
scop, folosiţi o bormaşină cu un burghiu
adecvat de la wolfc raft şi cu un bit corespunzător.
Dacă în pardoseală există un sistem de încălzire, trebuie să lipiţi proﬁlul sau să folosiţi un aparat pentru detectarea conductelor, pentru a vă asigura că în zona în care daţi
gaură nu există nicio conductă. În zona în
care se va aﬂa deschiderea uşii, proﬁlurile UW
de jos sunt întrerupte. Pe pereţi, proﬁlurile
suport sunt prevăzute cu o garnitură de îmbinare. Prindeţi proﬁlul în dibluri, conform indicaţiilor producătorului.

Sfat:
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4. Alinierea

profilurilor CW

În proﬁlurile UW prinse pe podea şi pe plafon
puteţi, acum, să reglaţi primul proﬁl CW, fără
a-l ﬁxa. Pentru a compensa eventualele mişcări ale plafonului, ar trebui să luaţi în calcul
un joc de 2 cm în partea de sus.
Acum aranjaţi proﬁlurile suport, începând
de la perete, respectând între liniile lor mediane o distanţă egală cu jumătate din lăţimea unei plăci de gips-carton. Aranjaţi proﬁlurile în aceeaşi direcţie şi apoi sertizaţi-le
folosind, de exemplu, cleştele pentru îmbinarea proﬁlurilor de la wolfc raft.

Ghidul lucrărilor de
construcţii uscate
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4. TĂIEREA
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1.

Plăcile din gips-carton sunt favoritul necontestat la îmbrăcarea pereţilor şi a plafoanelor:
ele câştigă puncte datorită raportului calitate-preţ excelent, oferă protecţie optimă împotriva
incendiilor şi se pot prelucra extrem de uşor cu uneltele potrivite.
12
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Plăcile din gips-carton sunt alcătuite dintr-un
nucleu din gips învelit pe ambele părţi într-un
carton special. Pentru lucrările interioare vă
recomandăm formatul la înălţimea camerei şi
lăţimea de 125 cm sau formatul „cât un om”,
de 60 x 260 cm. Pentru camere în care este
prezentă umezeala, trebuie să se folosească
plăci impregnate, special concepute pentru
băi şi alte asemenea.

2.

Pentru tăierea şi ajustarea plăcilor de gips-carton, vă prezentăm în acest abecedar două unelte practice ce se pot folosi alternativ.

Taierea gips-cartonului
în 3 pasi simpli
Noul cuţit pentru gips-carton simpliﬁcă mult
procedura de tăiere şi elimină nevoia de a deplasa, aşeza pe muchie şi roti plăcile greoaie.
Foarte practic atunci când sunteţi singur pe
şantier.
1. Pur şi simplu aşezaţi şina lungă de 100 cm
pe placă, trageţi sania cu lama de tăiere peste
carton 2. şi separaţi gips-cartonul crestat
printr-o apăsare în jos uşoară, controlată, a
plăcii. Este important să nu o loviţi, pentru ca
stratul de carton să rămână intact în momentul
separării.

3.

3. Acum, nu mai este nevoie să schimbaţi poziţia plăcii pentru a tăia învelişul de carton de
pe spate. Ceea ce elimină un pas de lucru suplimentar. Împingeţi, doar, sania în direcţie
opusă, iar lama cârlig integrată asigură la întoarcere tăierea curată a stratului de carton
inferior.
Iar proﬁlul de tăiere curat uşurează cu mult lucrările de îmbinare ulterioare. În plus, lamele
standard interşanjabile se pot înlocui în doi
timpi şi trei mişcări.
Dacă este nevoie, şina poate ﬁ extinsă, cu ajutorul unui prelungitor adecvat, până la
200 cm. »

Ghidul lucrărilor de
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Obtinerea unei
taieturi precise în
unghi sau a unor
fâsii egale
Şi noua şină în T mobilă, cu funcţie de
raportor, garantează tăieturi precise,
fără erori la măsurarea unghiurilor. Marcajele şi tăieturile se pot realiza cu exactitate de-a
lungul scalei uşor de citit.
Cuţitul cu lamă trapezoidală pentru tăiere paralelă şi tăiere de fâşii, care face parte din pachetul livrat, se poate ﬁxa uşor pe sania de tăiere şi asigură
tăieturi perfect ghidate şi repetabile.

Nivelarea eficienta
a neregularitatilor
de pe canturi
Eventualele neregularităţi de pe canturi
pot ﬁ nivelate cu ajutorul rindelei stabile,
pentru o singură mână. Datorită mânerului cu
formă ergonomică, ea se poate controla confortabil, cu o singură mână. Datorită suprafeţei
abrazive mari, de 150 x 57 mm, rezolvaţi rapid
orice treabă. Aşa, munca devine o plăcere!

14
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Taierea de decupaje,
cercuri si forme
neregulate
Oriﬁciile sau decupajele mai mari trebuie rezolvate acum, înainte de montarea plăcii de
gips-carton pe perete. Cu noul ferăstrău burghiu pentru materiale sub formă de placă se
pot tăia manual, rapid şi confortabil, forme circulare şi orice formă neregulată. Tija lungă de
17 cm şi îngustă de 5 mm, cu dinţi de jur împrejur,
poate ﬁ ghidată eﬁcient cu ajutorul unui mâner
ergonomic cu două componente, oferind lungimea ideală pentru a ﬁ folosit la pereţi din rigips.

Fatetarea eficienta
a muchiilor de capat
Pentru ca plăcile să nu se sprijine una pe alta şi să
se respecte un rost de dilataţie ce previne formarea de ﬁsuri, muchiile de capăt trebuie faţetate.
Această lucrare impune precizie şi îndemânare.
Cu noul tăietor de canturi, nu mai e nicio problemă. Chiar şi începătorilor le ies din prima muchii oblice curate – în doar câteva secunde, precis şi sigur. Nu trebuie decât să îl aşezaţi, să îl
trageţi de-a lungul canturilor plăcilor de
gips-carton groase de 9,5 sau 12,5 mm şi gata.
Lama triplă creează printr-o singură procedură un unghi precis de 35° cu muchii de tăiere
ﬁne şi curate, care se pot acoperi, apoi, cu glet
repede şi făcând economie la material. Lamele disponibile în comerţ se pot desface rapid
din cele trei şuruburi şi se pot înlocui fără
complicaţii.
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Cadrul suport este în picioare, plăcile de gips-carton sunt tăiate la
mărimea corectă, iar acum peretele este gata să prindă formă. Pentru plăcile montate lângă podea,
lăsaţi loc pentru un rost. În acest
scop, penele universale de la wolfc raft sunt o bună investiţie, care
vă salvează în numeroase situaţii.

Penele universale brevetate oferă trei avantaje decisive: puteţi avea încredere că rămân în
poziţia dorită, pot ﬁ îmbinate în orice fel şi,
datorită formatului ﬂexibil, se pot folosi atât
ca pene, cât şi ca distanţiere.
Aşezaţi pene şi cu rol de
distanţiere, la perete,
şi aliniaţi placa de
gips-carton cu atenţie.
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Deoarece, mai ales la montarea plafoanelor, nu
ne ajung niciodată mâinile, vă oferim şi în acest
caz mijloace ajutătoare: setul de cleme de ﬁxare pentru plăci din gips-carton transformă
chiar şi placările realizate la înălţime într-un
proiect perfect realizabil de către o singură
persoană. Uneltele şi clemele potrivite permit o
montare uşoară şi sigură, fără prea mult efort,
pe pereţi, plafoane şi în special în zone cu înclinaţii. Cu ajutorul clemelor şi a dispozitivelor în
cruce pentru ﬁxare, plăcile se pot ﬁxa şi apoi
prinde în şuruburi. Apoi, piesele de ﬁxare se îndepărtează şi se pot folosi pentru următoarele
plăci. Şi dispozitivul de susţinere a tavanului de
la wolfc raft contribuie la uşurarea efortului
atunci când se montează plăci mari pe plafoane şi în zone cu înclinaţii. Tija telescopică acoperă distanţe de la 1,6 la 2,9 m, poate ﬁ încărcată cu 30 kg şi suportă reglaje ﬁne, datorită
mecanismului cu pompă.

6.

PLACAREA

Plăcile din gips-carton se prind pe proﬁlurile
din metal cu şuruburi cu ﬁlet rapid. »
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Pentru ﬁecare proﬁl aveţi nevoie de
diferite suruburi:
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Capetele şuruburilor trebuie înecate uşor, astfel încât să permită ulterior o acoperire corectă cu glet. Atenţie: Nu perforaţi prea adânc,
ﬁindcă aţi putea deteriora stratul de carton, iar
şurubul poate să nu se mai ﬁxeze suﬁcient de
bine. Doriţi să mergeţi la sigur?
Astfel, suportul bit cu opritor de adâncime reprezintă o soluție ideală. Adaptorul magnetic de
biți cu opritor de profunzime garantează o adâncime de pătrundere perfectă a șurubului în diferite proﬁle metalice sau suporturi din lemn.
Capacul brevetat din plastic cu fereastră permite o
vedere neobstrucționată la bit și la șurub.

de
nc ime
e c tă
✔ adâ nde re pe r f
u
r
păt

La înşurubare, reţineţi că
nu trebuie să creaţi îmbinări
în cruce, ci să ﬁxaţi decalat plăcile.
Astfel, pe al doilea rând puteţi începe, de exemplu, cu o jumătate de placă.
Pereţii care nu au de suportat sarcini mari pot
ﬁ placaţi cu un singur strat. Dacă ulterior urmează să aplicaţi faianţă, se recomandă realizarea unei placări duble. În acest caz, se prind
două plăci una peste cealaltă.
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Locurile goale dintre proﬁlurile metalice oferă suﬁcient
spaţiu pentru conducte de
instalaţii şi materiale izolante. Atunci când închideţi a
doua parte a peretelui din
rigips, puteţi încorpora cablurile de curent. Îndoiţi în
acest scop deschiderile
preştanţate din proﬁlurile
metalice, pentru a poza cablurile.

Înainte să daţi găuri pentru prize şi comutatoare, stabiliţi poziţia exactă a acestora.
Aici vă ajută şablonul wolfc raft pentru doze
de perete. Cu acesta se pot reprezenta toate
combinaţiile de prize şi comutatoare uzuale.
Nivelele cu bulă de aer verticală şi orizontală
contribuie la o aliniere corectă. Folosind punctele de marcare de pe şablon, distanţele pentru prizele uzuale se pot transfera pe perete
într-o clipă. Şi distanţele corecte dintre întrerupătoare şi cadrul uşii se pot stabili rapid şi
confortabil, folosind scala integrată.

Acum să trecem mai departe, la
pasul al doilea: Cu ajutorul
ferăstrăului coroană din oțel
carbon cu diametrul de Ø 68 mm
se efectuează decupajele potrivite
în peretele de gips-carton. Datorită
geometriei speciale a dinților, acesta poate
tăia, de asemenea, în lemn de esență moale,
în plăci OSB, placaje și plăci de ﬁxare.
Pentru alte tipuri de instalații
sunt ideale coroanele de
tăiere reglabile AH 45–130.
Reglarea infinit variabilă a
acestora între 45 și 130 mm
permite găurirea tuturor
diametrelor pentru lucrări
de instalații.
Acum puteţi introduce
dozele de perete.

Ghidul lucrărilor de
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8. UMPLEREA
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este în picioare.
Felicitări, peretele
Urmează lucrările de ﬁneţe. Acum puteţi să umpleţi rosturile şi să reparaţi eventualele erori de
poziţionare sau mici deteriorări ale plăcilor. Totuşi, acest pas nu trebuie să aibă loc înainte să
vă asiguraţi că plăcile din gips-carton nu mai „lucrează” din cauza căldurii sau a umidităţii degajate, de exemplu, de şapa proaspăt turnată sau alte lucrări umede. Atunci când nu mai sunt
de aşteptat modiﬁcări de lungime, puteţi începe:
20
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Acoperirea gaurilor
si a neregularitatilor
Amestecaţi materialul pentru rosturi într-un recipient curat, aşa cum recomandă producătorul.
Acoperiţi mai întâi găurile tuturor şuruburilor
şi alte neregularităţi. În acest scop, lucraţi rapid şi eficient cu un şpaclu pentru finisare de
la wolfcraft. Cu ajutorul acestuia, rosturile se
umplu cu material, care se întinde apoi cu şlefuitorul.

Sfat:
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Umplerea rosturilor
de la colturi
O metodă inteligentă de a introduce materialul pentru rosturi, în special în rosturile de la
colţuri, este să lucraţi cu un cartuş gol. Puteţi
economisi bani, amestecându-vă propriul
material pentru rosturi, pe care să îl aplicaţi
apoi cu ajutorul cartuşului gol de 310 ml.
1. Deschideţi cartuşul gol cu cuţitul pentru
cartuşe wolfc raft, care dispune de două
lame protejate de bucăţi de plastic, special pentru deschiderea cartuşelor şi
scurtarea sau tăierea oblică a vârfurilor
de cartuş. Tăierea vârfului se realizează
pe principiul unui tăietor de trabucuri,
suprafaţa de aşezare oblică asigurând
unghiul ideal al vârfului cartuşului.
2. Îndepărtaţi fundul cartuşului gol şi
umpleţi-l cu material de umplere, folosind o spatulă. Acolo, materialul
este protejat împotriva uscării rapide
şi poate ﬁ aplicat cu precizie în rosturi. »

1.

2.

Ghidul lucrărilor de
construcţii uscate

21

3.
3. Acum, aşezaţi cartuşul în presa pentru cartuşe. Pentru această sarcină, MG 600 PRO,
care se descurcă chiar şi la procesarea materialelor adezive şi etanşante de mare
vâscozitate, este perfect.
4. Aplicaţi materialul în rost. Cu cartuşul
ajungeţi fără probleme în special la
colţurile diﬁcile.

4.

Al doilea proces
de acoperire
După uscare, eliminaţi eventualele resturi de
glet rămase cu un şpaclu pentru ﬁnisare. Pentru a obţine o suprafaţă rezultantă de calitate
superioară, puteţi aplica, după uscare, un al
doilea strat de glet.
La plăcile cu muchii longitudinale plate se
poate lucra şi cu benzi de acoperire a rosturilor. În cazul acestora sunt necesari trei paşi de
lucru.
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5. Apoi, neteziţi rostul cu un şlefuitorul potrivit. În colţuri este ideal un şlefuitor de rosturi din silicon uşor de întreţinut, care uşurează netezirea perfectă.

5.

9.

SLEFUIREA

Ce a fost mai greu a trecut, acum mai rămâne
numai şlefuirea ﬁnă. În special rosturile dintre
plăcile de gips-carton trebuie procesate atent
cu şlefuitorul manual, pentru obţinerea unei
suprafeţe netede. Este important să aveţi grijă să nu deterioraţi stratul de carton. Pentru
rezultate de succes şi mai rapide la şlefuire şi
mai multă stabilitate pe perete, wolfc raft a
conceput şlefuitorul circular ergonomic, de
225 mm.
Pe elementul de îmbinare cu scai se pot aplica
toate tipurile de benzi de şlefuire disponibile
în comerţ, cu diametrul de 225 mm. Cu cât rea-

lizaţi mai atent acest proces de şlefuire, cu atât
mai armonios va ﬁ rezultatul. Şlefuiţi mai întâi
cu o granulaţie grosieră, apoi treceţi la una
ﬁnă, la a doua trecere. Merită!
Şlefuitorul circular poate ﬁ folosit
atât cu mâna, cât şi conectat la
mânerul telescopic, care permite realizarea ergonomică de
lucrări la înălţime, pe tavan,
dar şi garantează păstrarea
unei distanţe confortabile faţă
de praful generat, atunci când
se foloseşte pe perete.

Sfat:

După lucrăr
ile de şlefui
re,
trebuie să
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