
C
/U

ffe
/O

ps
æ

tn
in

gs
ve

jle
dn

in
g/

op
sæ

tn
in

g 
af

 O
ra

c 
st

uk
  

03
-1

0-
20

16

we decorate your walls

H. C. Ørsteds Vej 56
1879 Frederiksberg C
Tlf.  35 35 85 05
www.mptapeter.dk
info@mptapeter.dk www.instagram.com/mptapet www.facebook.com/mptapet

OPSÆTNING AF ORAC STUK Side 1

P
InstallatIons guIde

Klar?

opbevaring og installationsforhold: 
Placer profiler og klæbestoffer ved 
stuetemperatur 24 timer før installation

støvfri

glatte 
vægge 
& loft

Slebet og vasket 
overflade

tør Fedtfri

Parat? Kun fuld garanti med deCoFIX

overFlade og atmosFære

deCoFIX lIm

Indendørs, porøs og tør overflade Udvendig, ikke-porøs og fugtigt overflade

Klæbes 
på loft 
og væg 

Klæber i 
samling-
erne

rengøres med 
vand

rengøres med 
syntetisk for-
tynder/acetone

Soap

Synth. thinner/
Aceton

decoFix Hydro
Meget stærk 
MS-Polymer 
baseret isole-
rings klæber

decoFix extra 
Polyurethan 
klæber

Bemærk: 
anvendes til 
luxxus & axxent

rengøres med 
sæbeopløsning

 vIgtIg InFo
Temperaturforskelle får huse til at ”arbejde”. 
Dette medfører at samlinger kan blive synlige. 
For at undgå dette, anvendes decoFix extra i 
samlingerne. Limen må ikke kommer på forsi-
den af stuklisten, da den ikke kan overmales.

lInK:
https://www.
oracdecor.com/
en/installation-
orac-decor-
products/instal-
lation-video

Klar?
 Parat?
     start!

InstallatIons vIdeo

decoFix Pro
Stærk 
vandbaseret 
akryl klæber
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Marker stuklistens place-
ring på væggen

Marker hjørnet med et 
kryds

Mål vinklen på hjørnet Marker listens overdel og 
vend denne imod bunden 
af skærekassen.

Udvendig hjørne

Påfør klæber i hele læng-
den

Skub fast Fjern overskydende klæber
decoFix Pro: fugtigt svamp
DecoFix Hydro: sæbe-
opløsning

anvend decoFix extra i alle 
samlinger

Pres listen imod væg og 
loft. Skub derefter imod 
hjørne.

Fjern overskydende lim i 
samlinger med en spartel 
inden max. 1 time. Genta-
ges efter 2-3 timer. Rens 
med syntetisk fortynder/
acetone

Slib samlinger med fint 
sandpapir når limen er 
gennemtør

anvend acrylfuge ved 
kanterne og mal i den 
ønskede farve

90°

Synth. thinner/
Aceton

1 2 3 4

6 7 8 9

10 11 12 13

5a 5bIndvendig hjørne

start!


