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1. 
Obkreslete křídou pozici každého 2D EPDM motivu 
(včetně síťoviny). naneste zoubkovaným hladítkem 
dvousložkové nebo jednosložkové PU pojivo na 
zakreslenou oblast. Použijte jen pojiva určená k 
lepení EPDM (např. Stobielast® S1018.10,
Sika�ex®-552).
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2. 
Umístěte 2D EPDM motiv včetně síťoviny na požado-
vané místo a rovnoměrně přitlačte, aby se plochy 
pevně spojily. Opatrně nanášejte pojivo tak, aby se 
nezašpinila horní strana motivu.

2D EPDM MOTIVY

INSTALAČNÍ NÁVOD

- 2D EPDM motivy by měli instalovat jen osoby zkušené s pokládkou EPDM

- Opatrně nanášejte pojivo tak, aby se nezašpinila horní strana motivu

- Každý 2D EPDM motiv je vespod vyztužen síťovinou, která zajišťuje lepší přilnavost k lepenému povrchu.

- Doporučená pojiva jsou:

 •  dvousložkové  polyuretanové pojivo Stobielast® S1018.10

          •  jednosložkové polyuretanové pojivo Sika�ex®-552



3.
Naneste PU pojivo na hrany 2D EPDM motivu, aby 
se zabránilo odlepení od okolního EPDM. Opatrně 
nanášejte pojivo tak, aby se nezašpinila horní 
strana motivu.

5.
Naneste EPDM do osmi hodin od instalace 2D EPDM motivu, aby se EPDM vrstva správně spojila s 2D EPDM 
motivem, síťovinou a podkladní vrstvou.

4.
Když je 2D EPDM motiv nalepen, naneste �nální 
EPDM vrstvu kolem 2D EPDM motivu.
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2D EPDM motivy jsou vyrobeny z kvalitního EPDM granulátu a UV stabilního alifatického polyuretanového pojiva. 
2D EPDM motivy splňují hygienickou normu EN71 a neobsahují polycyklické aromatické uhlovodíky dle REACH 
494/2011.

CELKOVÁ ÚDRŽBA
Na EPDM povrchu používejte vhodnou obuv (boty bez vysokých podpatků). Nerozdělávejte oheň a během zimy na povrchu nebruslete.

ČIŠTĚNÍ
EPDM povrch je téměř bezúdržbový. Vyžaduje jen občasné zametení nebo opláchnutí pro odstranění nečistot, listí, atd. Vhodné je povrch 
opláchnout hadicí s čistou vodou, která odstraní špínu a nečistoty. Doporučuje se jednou ročně vyčistit EPDM povrch vysokotlakým čističem 
(3000psi). To odstranění usazenou špínu a obnoví poréznost povrchu. Mycí prostředek může pomoct odstranit usazeniny. 

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Sníh a led povrchu neškodí, po roztání voda odteče. Košťata nebo hrabla s gumovou hranou mohou být použita k odstranění sněhu. 
Kovové lopaty nebo hrabla nesmí být použita, mohou poškodit povrch. Sůl, rozmažovače nebo jiné chemické látky nesmí být použity. Sůl, 
písek nebo štěrk může na povrchu zanechat �eky a působit na povrch jako abrazivo, proto nesmí být použity.

PLEVEL
Na povrchu se může objevit plevel, obvykle jde o důsledek větrem zavátých semen. Menší plevel lze odstranit ručně, aniž by se povrch 
poškodil. Je důležité odstranit celý kořen plevele, aby se zabránilo jeho návratu.

INSPEKCE

Každodenní 
 •    Zkontrolujte viditelné známky vandalismu, poškození a nadměrného opotřebení.

Týdenní
 •    Odstraňte listy, odpadky a nečistoty z povrchu, použijte hadici s vodou, pokud je potřeba. Odstraňte plevel, mech a řasu.  
 Zkontrolujte známky poškození na celém povrchu.

Dvakrát ročně
 •     Zkontrolujte zda povrch nezarůstá mechem, plevelem řasou, zkontrolujte skvrny od jídla, stopy po nevhodné obuvi atd., 
důkladně očistěte celý povrch. Zkontrolujte zda povrch nejeví známky poškození.
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