
1 Formátovanie

Kompaktné pracovné dosky je možné formátovať pomocou štan-
dardných kotúčových tvrdokovových píl (TCT, HM). Odporúča sa ob-
zvlášť viditeľné (čelné) hrany kompaktných dosiek rezať okružnou pílou  
s predrezom min. 3 mm k finálnej hrane. Finálne presný rozmer by mal 
byť následne dosiahnutý frézovaním hrany. Uistite sa, že je nástroj ostrý 
pre dosiahnutie maximálnej čistoty rezu a zamedzenie odštepovania 
povrchu. Kompaktnú dosku vždy formátujte z rubovej strany. Rezanú 
hranu sa odporúča následne chrániť, aby neprišlo k jej poškodeniu, 
alebo poraneniu osôb na ostrých hranách pri následnej manipulácii.

Tip: Skôr než začnete s montážou kompaktnej pracovnej dosky, 
nechajte ju v miestnosti aspoň 1 deň aklimatizovať! Spracovanie 
(vŕtanie, rezanie, frézovanie) sa robí na mieste.

2 Brúsenie hrán  

Hrany brúste pomocou brúsneho papieru a brúsnej vlny obsiahnutej 
v sade. Začnite zrnitosťou 180, potom 240 a nakoniec brúsnou vlnou 
320. Brúsenie robte ľahko a rovnomerne pokým nedosiahnete hlad-
kého povrchu hrán.

3 Frézovanie / drážkovanie  

Odporúča sa použiť šablónu 
pre frézovanie rohového spoja 
pre kompaktné, alebo pracov-
né dosky a frézovať pomocou 
frézky s 1/2" (12,7 mm) s vo-
diacim krúžkom 30 mm. Vyfré-
zujte drážky do hrán pre spojo-
vacie lamely a otvory do plochy 

pre spojovacie kovanie. Výrezy pre spojovacie kovanie urobte  
v priestore medzi drážkami pre spojovacie lamely. Výrezy je nut-
né mať na oboch spojovaných dieloch spravené zrkadlovo presne. 
Pokým je to možné, použite pre frézovanie výrezov šablónu

Obsah montážneho setu 

> 1x ColorJoint 20 g 
> 1x Aplikátor
> 1x Rozpúšťadlo 20 ml
> 3x Spojovacia lamela 20 mm
> 1x Ľanový olej, 20 ml 
> 10x Mosadzná matica 
> 3x Spojovacie kovanie
> 10x Skrutka s plochou  
 hlavou M6 x 10 mm

Obrúste ľahko obe hrany spoja 
brúsnou vlnou zrnitosť 320. Po-
zor, aby neprišlo k zaobleniu plo-
chy spoja. Odporúča sa aj mier-
ne zrazenie hrán v oblasti spoja. 
Následne odstráňte z hrany ne-
čistoty a prípadné mastnoty.   

Kontrola / zarovnanie spoja 
Pred urobením spoja pracovnej 
dosky skontrolujte (bez použitia 
lepidla), čí sú všetky drážky a vý-
rezy správne umiestnené a či na 
povrchu nie sú žiadne rozdiely  
v ich rovine. Za týmto účelom 
vložte spojovacie lamely do pri-
pravených drážok. Pokiaľ je všetko  
v poriadku, odoberte spojovacie 
lamely a prejdite k ďalšiemu kroku.

4 Lepenie a utesnenie  

Uistite sa, že sú spojované hra-
ny suché, čisté (bez mastnoty). 
Na tubu so zodpovedajúcim 
farebným odtieňom ColorJoint 
nasaďte priložený aplikátor, 
ktorý zabezpečí súvislý nános  
a dokonalé utesnenie. Color-
Joint naneste pomocou apliká-
toru po celej dĺžke hrany spoja.

> 1x Imbusový kľúč 3 mm
> 2x Brúsny papier zrnitosť 180
> 2x Brúsny papier zrnitosť 240
> 1x Brúsna vlna zrnitosť 320
> 1x Vrták s dorazom
> 1x Mikrovláknová utierka
> 1x Čistič povrchu pracovných
 dosiek 500 ml
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Vloženie spojovacích lamiel  
Do otvorov pre vodiace, spo-
jovacie lamely aplikujte malé 
množstvo ColorJoint a potom 
vložte vodiace, spojovacie la-
mely.

Pritiahnutie spoja 
Spojte oba diely pracovných do-
siek a vložte spojovacie kovanie, 
ktoré je súčasťou sady. Opatrne 
pritiahnite skrutky spojovacieho 
kovania s pomocou šesťhranného 
kľúča 3 mm. Dajte si však pozor, 
aby neprišlo nadmerným utiahnu-
tím k poškodeniu hrán v spoji. Po 
dotiahnutí znovu skontrolujte, či je 
spoj v správnej pozícii bez presa-
hu alebo nepresností. Prípadne 
všetko upravte pred koncovým 
odstránením prebytočného Co-
lorJoint z povrchu spoja.

Očistenie spoja 
Vytlačený prebytočný tmel zo šká-
ry odstráňte hranou priloženého 
aplikátoru alebo špachtľou a ná-
sledne očistite mäkkou textíliou. 
Otrite pod uhlom 90 stupňov k 
spoju (nečistite v smere spoja). Na 
dokonalé očistenie predovšetkým 
pri štruktúrovaných povrchoch, 
používajte rozpúšťadlo, ktoré neza-
príčiní poškodenie povrchu dosky. 
> čas otvorenia 10-15 min.
> už za 4 hod. nelepivý
> plné vytvrdenie spoja je    

dosiahnuté po 15 hod.

5 Uchytenie drezu so spodnou montážou

Drezy určené pre spodnú mon-
táž musia byť uchytené pomo-
cou vhodných upevňovacích 
klipov (musia byť súčasťou 
dodávky drezu). Klipy je nut-
né upevniť pomocou skrutiek 
kotvených do závitových matíc 
obsiahnutých v sade. Klipy sa 
neodporúča z dôvodu nebez-
pečia poškodenia kompaktnej 
dosky kotviť priamo do otvorov 
v kompaktnej doske bez použitia 
matíc. Montážna sada obsahuje  
10 mosadzných závitových ma-
tíc a skrutiek pre kotvenie klipov.

Označte si polohu otvorov pre 
upevňovacie klipy na zadnej stra-
ne dosky. Použite priložený vrták 
8,5 mm a hĺbkovým dorazom  
a vyvŕtajte označené otvory do 
hĺbky 9 a 10 mm.  

Do vyvŕtaných otvorov vložte závi-
tové matice. Následne drez pripev-
nite s pomocou klipov a skrutiek 
kotvených do závitových matíc.

Tip: Uistite sa, že medzi výrezom 
a obvodom drezu je dodržaný 
odstup  pre elimináciu rozťažnos-
ti kompaktnej dosky (2-3 mm).

6 Montáž kompaktných dosiek

Pred inštaláciou kompaktnej pra-
covnej dosky na korpus vyrov-
najte prípadné výškové rozdiely. 
Z dôvodu zabezpečenia stáleho 
odvetrania je nutné mať korpus 
(jeho hornú časť) pod pracovnou 
doskou vždy čiastočne otvore-
ný.  Dôležité je dostatočné vy-

stuženie korpusu po celej dĺžke pracovnej dosky. Voľný priestor bez 
opory by nemal byť väčší než 25 cm. Upevnenie na korpus je možné 
priamo pomocou PU lepidla alebo pomocou montážnych konzol (nie 
sú súčasťou sady). V prípade kotvenia na skrutky použite vždy závi-
tové matice. Otvory pre skrutky je nutné mať z dôvodu rozťažnosti 
vždy o 2-3 mm väčšie. V prípade montáže na stenu (ako zástena) je 
potrebné zabezpečiť medzeru pre odvetranie (min. 2-3 mm). Dilatáciu 
je potrebné zabezpečiť vždy bez ohľadu na zvolený typ upevnenia.

Leštenie hrán 
Po dokončení montáže a súvisiacich inštalácií ošetrite viditeľné hrany 
kompaktnej dosky priloženým ľanovým olejom. Olej naneste na hranu 
v tenkej vrstve mäkkou tkaninou alebo hubkou. Následne utrite do 
sucha a vyleštite. Po napustení olejom získa hrana lesk zvýrazňujúci 
exkluzivitu kompaktnej pracovnej dosky. Pred napustením sa odpor-
úča hranu obrúsiť brusným papierom, hubkou alebo vlnou s vysokou 
zrnitosťou.

Tip: Pre obnovenie lesku je možné napustenie olejom kedykoľvek 
znovu opakovať.

Pokyny a postupy uvedené podľa odporúčaní výrobcu, ktorý zod-
povedá za všetky produkty v sade.

Montážný set UNIKA pre pracovné dosky
Art. číslo Označenie Balenie

23922/0001 Biela CJ001 bez čistiaceho prostriedku pre PD (vrecko) 

23922/0002 Sivá CJ006 bez čistiaceho prostriedku pre PD (vrecko) 

23922/0003 Čierna CJ010 bez čistiaceho prostriedku pre PD (vrecko) 

23921/0001 Biela CJ001 vr. čistiaceho prostriedku pre PD (kartón)

23921/0002 Sivá CJ006 vr. čistiaceho prostriedku pre PD (kartón)

23921/0003 Čierna CJ010 vr. čistiaceho prostriedku pre PD (kartón)


