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Profile przycinamy przy pomocy piły 

mechanicznej lub ręcznej. 

Krawędzie profili fazujemy. 

Powierzchnie przylegające profil do profila 

frezujemy. W warstwie styropianowej pod 

powłoką frezujemy rowek na głębokości 

ok. 5 mm i całej długości rozwinięcia. 

Do przyklejania profili fasadowych używamy 

dwuskładnikowego kleju Aron-cd. 

Powierzchnie styropianową w całości 

pokrywamy klejem Aron-cd. 

W przypadku profili o dużych gabarytach 

stosujemy kołki mocujące. W niektórych 

przypadkach wystarczy podparcie. 



 

 

 

 

 

 

Profile przyklejamy do podłoża. Nadmiar 

kleju usuwamy. Czekamy do całkowitego 

wyschnięcia kleju. 

Powstałe szczeliny na 

łączeniach wypełniamy 

masą zbrojąco-

uszczelniającą Aron-tex. 

Miejsca styków profili ze ścianą 

wypełniamy masą zbrojąco-

uszczelniającą Aron-tex. 

Wyschniętą masę na łączeniach szlifujemy. 

Przy konieczności wyrównania powierzchni lub 

uzupełnienia ubytków stosujemy masę 

szpachlową Aron-coat Exterior. 

Całośd przygotowanych listew pokrywamy 

żelem strukturalnym Aron-gel. Aby uzyskad 

pełną strukturę nakładamy dwie warstwy 

mokre na suche. Środek do gruntowania. 

Wygładza powierzchnię po szlifowaniu, chroni 

przed wilgocią. 



 

 

Rdzeo profilu wykonany jest z twardego polistyrenu ekspandowanego (styropianu). Profil styropianowy pokryty jest 

żywicą polimerową. 

Podłoże  powinno byd stabilne. Sztukaterię można mocowad zarówno na ściany otynkowane bez ocieplenia jak i z 

ociepleniem . Montaż powinien odbywad się w odpowiedniej temperaturze. Zalecana temperatura to +5°C do 

+30°C. Do klejenia zalecamy klej dwuskładnikowy ARON-cd. Polecany sposób klejenia to metoda pasmowo-

krzyżowa. Klejenie sztukaterii do elewacji wygląda podobnie jak klejenie glazury lub terrakoty. Przed przyklejeniem 

listwy gruntujemy jej tylną powierzchnie poprzez wtarcie kleju gładką pacą. Następnie klej nanosimy w sposób 

ciągły przy pomocy pacy zębatej na elewację, we wcześniej zaznaczonym miejscu. Spoina między listwą a ścianą 

powinna byd szczelnie wypełniona aby zapobiec podciekaniu wody. Optymalna grubośd spoiny to 2mm. Powstałe 

szczeliny na łączeniach wypełniamy masa zbrojąco-uszczelniającą ARON-tex. Ilośd kleju użyta do przyklejenia 

sztukaterii powinna byd zgodna z zaleceniami producenta kleju.  

Sztukaterię należy pomalowad niezwłocznie po przyklejeniu do elewacji. Zaleca się stosowanie farb elewacyjnych 

akrylowych lub silikonowych. Zabrania się stosowania farb silikatowych. Polecamy farbę elastyczną LUSSO.W 

przypadku gdy profil nie zostaje pomalowany, należy go zabezpieczyd przed warunkami atmosferycznymi, 

szczególnie przed wilgocią. 

Do szpachlowania łączeo polecamy gotową masę ARON-coat EXTERIOR. Szpachlowanie powinno odbywad się w 

suchych warunkach (masa odparowuje wodę nawet do 72godzin). Zużycie masy na łączeniach przy grubości 2mm to 

około 3kg/m2. Masa nie nadaje się na powierzchnie poziome i nachylone w kierunku ściany.  

 

 

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań .Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego 

sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. 

Listwy malujemy elastyczną farbą Lusso. 


