
   

Akcesoria nora - Zalecany montaż 

Noski, Kątowniki 
 
Profile nora wykonane są z kauczuku.  
 
Kleje kontaktowe i dyspersyjne mogą być używane przy mocowaniu profilów nora (po 
uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju). 
 

Podłoże pod wykładziną 
 
Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża 
powinny być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie 
podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłożu, muszą być wyrównane i 
wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających.   
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków 
polerskich i wygładzających. 
 
Uwaga 
W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża pod wykładziną nie może być mniejsza niż 
15 °C. 
 
Ważne: Powierzchnia pionowa nosków nie jest mocowana.  
Wyjątek: noski z płaszczyzną podstopnicy.  
 

 

Ogólne uwagi 
 
Jako obramowanie do schodów prostych oferujemy kątowniki od strony ściennej i 
policzkowej. 
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Najpierw kątowniki należy przyciąć do odpowiednich rozmiarów za pomocą obcinarki do 
profili. Żeby to zrobić, należy umieścić kątowniki jeden na drugim, przymocować do stopnia i 
przyciąć.  
 

 

 
 
 
 
Następnie kątowniki mogą być permanentnie sklejone za pomocą kleju szybkoschnącego. 
Profile schodowe, wszystkie o tym samym przekroju, tworzą przedłużenie w otwartej 
krawędzi podestu. Później, kolejno należy przyciąć noski do odpowiedniego rozmiaru i je 
zamocować. Następnie należy starannie ułożyć pokrycie stopnia i je zamocować. Wszystkie 
profile należy zamontować za pomocą kleju kontaktowego.  
 

 

 
 
Noski schodowe T 5044 są z wsuwaną zakładką, tzn. z zakładka kryjącą linie dzielącą 
miedzy parkietem a noskiem schodowym. Widoczna długość części stopnicy powinna 
wynosić 7,4 cm. (T 5019 A = 5 cm). Taka długość jest wymagana, aby przykleić nosek 
schodowy za pomocą SIGA Stepform i/lub suchego kleju nora Stepfix (należy sprawdzić 
zalecenia przy specjalnym montażu). 
W czasie montażu, profile nora musza mieć tą samą temperaturę co podłoże pod 
wykładziną. W związku z tym zalecane jest aby w zimie profile nora były przechowywane 
przez parę dni w temperaturze do montażu.  
 
 
Montaż i mocowanie 
 
Klej kontaktowy 
Klej należy obficie nałożyć za pomocą pędzla na podłoże i na spód profilu. (Nie jest 
konieczne szlifowanie spodu profilu). 
Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości 
do sklejenia za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nadmiernie klejący się.  
Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast 
po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka.  



   

 

Listwy i Narożniki 
 
Listwy, narożniki S 3000, SI 7001, SA 7002 
 
 
Profile nora wykonane są z kauczuku. 
 
Kleje kontaktowe i dyspersyjne mogą być używane przy montażu profilów nora (po 
uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju). 
 

Podłoże pod wykładziną 
 
Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża 
powinno być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie 
podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłodze, muszą być wyrównane i 
wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających.   
Przy mocowaniu za pomocą nora Profix struktura ściany powinna być mniejsza niż 0,6 mm. 
W innym wypadku należy wyrównać poziom ściany. 
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków 
polerskich i wygładzających. 
 
 
Uwaga 
 
W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 15 °C. 
 
 
Ogólne uwagi 
 
Skrzynka uciosowa do cięć o kątach prostych 
 
Skrzynka uciosowa ułatwia przycinanie listew przyściennych tak aby pasowały do 
narożników. Przed montażem należy oznaczyć wysokość listwy i szerokość podstawy profilu 
za pomocą kredy. To zapewni właściwe ułożenie narożników w stosunku do listew. Należy 
najpierw zamontować narożniki a później listwy. 
Następnie listwy muszą być przycięte za pomocą skrzynki uciosowej. Podwójna skrzynka 
uciosowa jest przystosowana do profilów dwunożnych i osłania profile podczas cięcia. To 
umożliwia cięcie pod dokładnym kątem. 

 

 

Otwartą skrzynkę uciosową należy położyć przy narożniku, który już został zamocowany (Rysunek 1). 
Następnie należy położyć listwę w skrzynce uciosowej i zamknąć skrzynkę (Rysunek 2). W następnej 
kolejności należy prostym ostrzem przeciąć do połowy wzdłuż krawędzi listwy, a po usunięciu 
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skrzynki uciosowej odciąć pozostałą wystającą część (Rysunek 3). To umożliwi dokładne połączenie 
pomiędzy narożnikami i listwami (Rysunek 4).  

Następnie należy zamocować listwę i przyciąć kąt po drugiej stronie. Z tego powodu należy 
nałożyć klej do ściany przynajmniej 50 cm od położenia narożników, żeby uniknąć sklejenia 
przed odpowiednim przycięciem listew. 
 
Jeśli łączenia pomiędzy narożnikami i listwami będą później uszczelniane to skrzynkę 
uciosową należy cofnąć o około 2 mm przy łączeniu aby uzyskać właściwą szerokość 
łączenia.  
 
Powstałe łączenia pomiędzy uformowanymi wewnętrznymi i zewnętrznymi rogami oraz 
obwodem muszą być uszczelnione za pomocą pasty 1-K firmy nora zgodnie z instrukcjami 
zgrzewania na zimno.  
 
 
Montaż i mocowanie 
 
Klej kontaktowy 
 
Klej należy obficie nałożyć za pomocą pędzla na podłogę i na spód profilu. (Nie jest 
konieczne szlifowanie spodu profilu). 
Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości 
powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nazbyt klejący się.  
 
 
Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast 
po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i/lub przybić za pomocą gumowego młotka 
 
Siga Goman/nora Profix 
 
Tylko do listew nora S 1008 U, S 1023 U, S 3003, narożników SA 7002, SI 7001 i do obrzeża 
schodów nora.  
 
Aby uzyskać dobre sklejenie należy oczyścić przeciwną stronę za pomocą wilgotnej 
ściereczki. Natychmiast po montażu należy poklepać powierzchnie gumowym młotkiem żeby 
uzyskać lepsze połączenie. 
 
 
Wskazówki specjalne 
 
Łączenia nosków, kątowników, listew, narożników muszą być uszczelnione za pomocą 
dwuskładnikowego związku do uszczelniania nora TH. Mogą być widoczne minimalne 
różnice kolorów przy listwach S 3003 oraz przy narożnikach 7002 i 7001.  
 
Obrzeża i osłona kątowników  
 
K 9022 U 
 
Podłoże 
 
Powierzchnia podłoża musi być sucha. Należy ją pokryć ogólnie dostępną farbą podkładową 
w przypadku porowatych, szlifowanych lub pokrytych kurzem powierzchni. Nierówna lub 



   

nadmiernie szorstka powierzchnia ściany musi być wyrównana za pomocą ogólnie 
dostępnych środków wypełniających i polerskich, oraz musi być wygładzona i wypolerowana. 
Przy klejeniu za pomocą SIFLOOR Goman 50/nora Profix 50 struktura ściany nie może być 
grubsza niż 1 mm. W innym wypadku należy wyrównać poziom ściany.  
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków 
wypełniających, polerskich i wygładzających. 
 
 
Uwaga 
 
Temperatura powierzchni podłoża musi wynosić przynajmniej 15°C podczas montażu i 
nakładania kleju.  
 
 
Montaż i klejenie 

 

Klej kontaktowy 
 
Należy oznaczyć szerokość profilu na ścianie przed nałożeniem kleju. 
 
 
1. Klej należy nałożyć w solidnej ilości za pomocą pędzla na powierzchnię podłoża oraz na 
spód profilu. (Spód profilu nie powinien być oszlifowany). 
Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości 
powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nazbyt klejący się.  
Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Natychmiast 
po ułożeniu należy profil dokładnie docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka 
 
2. SIFLOOR Goman 50/nora Profix50 
Aby uzyskać dobre sklejenie należy oczyścić przeciwną stronę za pomocą nawilżonej 
rozcieńczalnikiem ściereczki. Natychmiast po umocowaniu należy poklepać powierzchnie 
gumowym młotkiem żeby uzyskać lepsze połączenie. 
 
Osłona ściany 
 
Profile nora wykonane są z kauczuku. Kleje kontaktowe mogą być używane przy montażu 
profilów nora (po uprzednim skonsultowaniu się z producentem kleju). 
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Podłoże pod wykładziną 
 
Podłoże pod wykładziną musi być suche. Porowate, szlifowane lub pokryte kurzem podłoża 
powinny być pokryte ogólnie dostępną farbą podkładową. Nierówne lub nadmiernie szorstkie 
podłoża, niezależnie od tego czy przy ścianie czy na podłodze, musi być wyrównane i 
wygładzone za pomocą ogólnie dostępnych środków polerskich i wygładzających.   
Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków 
polerskich i wygładzających. 
 
Uwaga 
 
W czasie montażu i klejenia temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 15 °C. Profile 
nora musza mieć tą samą temperaturę co podłoża pod wykładziną. W związku z tym 
zalecane jest aby w zimie profile nora były przechowywane przez parę dni w temperaturze 
do montażu. 
 
Montaż i mocowanie 

 

 

Klej kontaktowy 
 
Klej należy nałożyć w solidnej ilości za pomocą pędzla na powierzchnię podłoża oraz na 
spód profilu. (Spód profilu nie musi być oszlifowany). 
Czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności. Można sprawdzić stan gotowości 
powierzchni za pomocą dotyku. Klej powinien być lepki ale nie nazbyt klejący się.  
Taśma klejąca schnie szybciej na kauczukowych profilach niż na profilach PVC. Należy profil dokładnie 
docisnąć i przybić za pomocą gumowego młotka natychmiast po umocowaniu. 
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	Należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów farb podkładowych, środków polerskich i wygładzających.

	Uwaga
	Montaż i mocowanie
	Klej kontaktowy


