
Pokyny pro zpracování 

1. Připravte povrch podle pokynů výrobce. 

2. Použijte bednění k bočnímu uzavření oblasti, která má být vyplněna. V podstatě všechny známé 

bednění, jako jsou kamenné police,hliníkové nebo ocelové tyče, betonové dlažby, přírodní kameny 

apod.Bednění, které se po vytvrzení musí odstranit, musí být třepáno uvolňovacím prostředkem, 

např. Zeleninouolej před naplněním. 

3. Umístěte mísící oblast silnou fólií a maskujte všechny boční hrany oblasti, která má být vyplněna. 

4. Nalijte skleněné granule (objem 20 kg = 0,4 m2) do malty (50 litrů). 

5. Pečlivě otevřete hliníkový vak bez poškození vnitřního dvoudílného sáčku. Vyjměte tašku a vyjměte 

středovou lištu. Sáček nalepte s adhezivním jímkem po dobu nejméně 2 minut, dokud nebudou obě 

složky lepidla jsou zcela smíchány (alternativně může být lepidla míchána s vrtákem se směšovací 

lopatkou). 

6. Otevřete sáček a nalijte ho do skleněného granulového malta. Směs skleněných granulátů s pojivem 

důkladně po dobu asi 3 min., dokud nebudou všechny skleněné částice jsou rovnoměrně navlhčené 

(pozorujte také částice v rohu a okrajích lopaty). Používejte elektrický mixér (např. Vrták se směšovací 

lopatkou).  

Poznámka: Pomocí mixéru lze současně smíchat 4 sady FilterPave® (1,2 m²) 

7. Třtít nástroje, jako je hladítka atd., S rostlinným olejem. To zabraňuje tomu, aby se jednotlivé částice 

skla lepily k hladkému hladítku.  

8. Nalijte směs na zem. Smíchejte směs rovnoměrně nad zamýšlené oblasti s tloušťkou vrstvy 3 cm. Při 

míchání s míchačkou na beton, doporučujeme rychlou distribuci s lopatou.  

 

9. Nyní můžete zkomprimovat a zjemnit povrch hladítkem s několika pohyby. Vytáhněte rovnoměrný 

tlak a nástroj držte jen mírně nakloněný tak, aby ležel téměř hladce a sklouzává hladce, ale pod 

tlakem přes špičky částic a stlačí skleněnou jamku. 

Důležité: Pravidelně vyčistěte hladicí hladítko. Nejprve použijte stěrku, abyste uvolnili 

hladicí povrch skleněných částic a pak lehce navlhčete vlhkým hadříkem (rostlinným olejem), aby se dobře 

sklouzl a ne sklo se bude držet nástroje. Pouze čistá vyhlazovací hladítka zajišťuje dobrou kvalitu. 

10. Po 24 hodinách může být povrch pečlivě procházen a po 3 až 5 dnech může být plně naplněn. 

 

 

 

 



 

 

Důležité informace  

Spojivo reaguje s vlhkostí. Proto nepoužívejte vodu! Chraňte sklo před vlhkostí! 

2. Po každém čtverečním metru použijte podsvícení, abyste zkontrolovali, zda je povrchová vrstva filtru 

FilterPave® 

rovnoměrně vyhlazené. Oprava na následující den není možná! 

3. Materiál zajistěte z mrazu a při teplotě nejméně +10 ° C. Čerstvé 

podšívka musí být chráněna před chladem. Při teplotách pod + 5 ° C (41 ° F) je proces nastavení 

přerušení a výsledek práce bezcenný. 

Důležité: Před zahájením práce se ujistěte, že v následujících 24 hodinách nedojde k teplotám pod +5 ° C (41 ° 

F) 

(i v noci). Čerstvá vložka FilterPave® musí být chráněna před vodou (deštěm) po dobu 6 hodin. 

4. Minimální teplota zpracování je +10 ° C (50 ° F), maximální teplota 30 ° C (86 ° F). 

5. Doba zpracování na směs je v závislosti na teplotě 25-45 minut. Rychle pracujte 

a zkomprimujte následné směsi bez přestávek, aby se zabránilo použití škrabáků. 

6. Potřebné nástroje: 

• Craft nůž / nůžky 

• Vyhlazovací hladítko meče (podlaha) 

• Míchačka směšovače / cementu 

• Rukavice (nitril) 

• Míchací lopatka (50 l) 

• Stavební fólie 

• Maskovací páska 

• Čisticí hadry 

• uvolňovací činidlo (například komerčně dostupný rostlinný olej) 


