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 KASETONY 

Niniejsza karta obejmuje następujące wyroby: 

� kasetony stykowe (brzegi wyrobów są płaskie i łączone między sobą na styk); 

� kasetony zakładkowe (brzegi wyrobów zachodzą na siebie i łączone są między sobą na zakładkę); 

� kaseton SPECIAL (wyrób zakładkowy o zwiększonej grubości); 

Ogólna 
charakterystyka  
wyrobów 

Kasetony dekoracyjne wytwarzane są z polistyrenu ekspandowanego (EPS), o gęstości ≥ 18g/dm3,  

w technologii wtrysku. Technologia ta pozwala na uzyskanie różnorodnych wzorów, dekorów na 

powierzchni wyrobów. Kasetony stykowe i zakładkowe produkowane są w rozmiarach 500x500mm  

i grubości ok. 8-15mm, pakowane w paczki po 8 szt. (2m2). Kaseton SPECIAL produkowany jest  

w rozmiarze 485x485mm i grubości ok. 28mm, pakowany w paczki po 4 szt. (0,94m2). 

Przeznaczenie 
i zakres 
stosowania 

Kasetony dekoracyjne MARBETDESIGN przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie 

należy je montować do ścian i sufitów za pomocą klejów z grupy TITAN® produkcji MARBET Sp. z o.o. 

Wyroby należy mocować z dala od źródeł ciepła. Nie są odporne na działanie rozpuszczalników 

organicznych takich jak: aceton, benzen, nitro,  benzyna  itp. 

Wskazówki 
montażowe 

Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się 

powłoki malarskie i spękany gips należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową, gipsem lub zaprawą. 

Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą. Kasetony należy układać po 

upływie minimum miesiąca od daty produkcji podanej na opakowaniu. 

Montaż kasetonów stykowych i zakładkowych 

Wyznaczanie środka sufitu. Aby osiągnąć efekt równomiernego rozłożenia kasetonów na powierzchni 

sufitu należny wyznaczyć jego środek rozciągając wzdłuż przekątnych sufitu dwa sznurki (1). Przez 

wyznaczony środek poprowadzić dwie linie prostopadle do ścian, dzieląc sufit na cztery równe części (2). 

Pokryć tylna powierzchnię kasetonu warstwą kleju szpachlowego TITAN® PLUS (3). Pierwszy kaseton  

z naniesionym klejem ułożyć na suficie (4). Podczas przyklejania należny odpowiednio mocno docisnąć 

kaseton, zwracając jednocześnie uwagę aby nie uszkodzić powierzchni. Następnie kasetony naklejać 

równoległymi rzędami pamiętając o dokładnym doklejeniu krawędzi stykających się kasetonów (5). 

Kasetony można malować farbami na bazie wody. 

 

Montaż kasetonu SPECIAL 

Tylną powierzchnię kasetonu pokrywamy warstwą kleju TITAN®PLUS. Uwaga, nie nanosić kleju do 

szczelin zakładkowych. Pierwszy kaseton układamy w narożu pomieszczenia tak, aby rant zakładki był 

skierowany w stronę pomieszczenia. Podczas przyklejania należny odpowiednio mocno docisnąć kaseton, 

zwracając jednocześnie uwagę aby nie uszkodzić powierzchni. Kolejne kasetony naklejamy równoległymi 

rzędami pamiętając o zakładaniu krawędzi na zakładkę. Kasetony można malować farbami na bazie 

wody. 

Przechowywanie   
i transport 

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta 

składowane z daleka od źródeł otwartego ognia, pod zadaszeniem.  

W każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę handlową,  

- symbol wyrobu, 

Bezpieczeństwo Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności. 
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Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze 


