
Szkło dekoracyjne InDecoria jest wykonane w przyjaznej technologii i starannie przygotowane do samod-

zielnego montażu. W zależności od wybranej opcji transportu, szkło dostarczane jest w folii bąbelkowej bądź 

w specjalnie przygotowanej skrzyni. Przed rozpoczęciem aplikacji, należy sprawdzić, czy szkło spełnia finalne 

oczekiwania oraz czy posiada wymiar zgodny z zamówieniem. Etapy aplikacji szkła zostały podzielone na kilka 

istotnych części.

Pomiar każdej formatki szkła podajemy w mm. Nasze doświadczenie wskazuje, iż rzadko zdarza się, że 

ściana,  na której zamierzamy zamontować szkło dekoracyjne jest idealnie równa. Rekomendujemy bez-

pieczny 1-2 mm odstęp od krawędzi szafki lub blatu. Otwory na włącznik i gniazda zaznaczamy na projekcie 

określając ich środkowy punkt. W przypadku łączenia formatek szkła na powierzchni w pełną grafikę o profilu 

U, uwzględniamy w pomiarze dodatkowo grubość obu formatek nachodzących.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz pozbawiona wszelkich zabrudzeń i uszkodzeń mechan-

icznych. Przed rozpoczęciem pracy z naszym szkłem rekomendujemy mechaniczne wygładzenie 

powierzchni papierem ściernym, uzupełnienie ubytków masą szpachlową oraz zaimpregnowanie ściany 

preparatem gruntującym. 

Standardowe narzędzia aplikacyjne, to: krzyżyki montażowe do glazury, poziomica, uchwyty montażowe 

do szkła i elementy dociskowe. Rekomendujemy silikonowy klej do luster – 100% bezrozpuszczalnikowy 

bezbarwny klej Lakma.
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Należy sprawdzić, czy szkło dekoracyjne pasuje do wyklejanej powierzchni. Następnie aplikujemy klej 

bezpośrednio na powierzchnię białej folii (na rewersie szkła). Aplikacja punktowa, gdzie każdy punkt kleju ma 

średnicę 2-3 cm i jest równomiernie rozłożony. Krawędzie winny być wolne od kleju – zaleca się stosowanie 

5 cm marginesu. Alternatywnie, można klej aplikować równomiernymi falami, zachowując identyczny odstęp 

od krawędzi.

Przy aplikacji szkła z wyciętymi otworami, należy nanieść klej wokół otworów. Wzmocni to nasze szkło 

przed ewentualnymi mechanicznymi uszkodzeniami w trakcie ekspozycji. 

Tafla szkła winna być równomiernie dociśnięta do powierzchni. Pomiędzy ścianą – blatem – górną półką 

warto umieścić krzyżyki montażowe by zachować minimalny odstęp. Klej uzyskuje finalną adhezję po 24 

godzinach. Szczeliny warto wypełnić silikonem.      

Stosuj uchwyty montażowe do przemieszczania i dociśnięcia tafli szkła. Wykorzystaj mini-rakle do 

silikonowania szczelin. Nie próbuj usunąć białej folii zabezpieczającej wydruk – uszkodzi to całą taflę. 

Uwaga: powyższe rekomendacje są oparte na testach, według naszej oceny, wiarygodnych. Podane 

wartości to dane standardowe przedstawione jako źródło informacji i nie stanowią one gwarancji. Przed 

rozpoczęciem pracy z naszym szkłem dekoracyjnym zalecamy wykonanie własnych testów. Nasze dane nie 

mogą stanowić podstawy do uzyskania prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech. Jeżeli uważasz, że 

potrzebujesz profesjonalnego serwisu aplikacyjnego, skontaktuj się z nami. Pomożemy!
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