
Betonářské desky PERI
Jak lze prodloužit životnost překližky

Správná manipulace a kvalitní čištění prodlužují životnost překližek.
Tento návod poskytuje informace o nejvhodnějším způsobu používání betonářských desek  
firmy PERI. Chcete-li dosáhnout maximálního počtu nasazení, dodržujte tyto pokyny.

Skladování a přeprava
■■ Chraňte desky před kontaktem s vodou a přímým slunečním zářením.
■■ Desky skladujte na rovném podkladu, aby se zabránilo jejich zprohýbání.
■■ Paletu po odstranění vázacího pásku již nepřemisťujte.

Před nasazením bednění
Všechny čtyři hrany překližky jsou pro ochranu před vlhkostí hned při výrobě opatřeny 
ochranným nátěrem. Tuto ochranu byste měli provádět také po přířezu nebo vrtání do  
překližky.
■■ Všechny mezery mezi dýhami zatmelte a hrany následně uzavřete nátěrem.
■■ Otvory pro spínání vyvrtejte předem.
■■ Nechráněné hrany a vyvrtané otvory opatřete nejméně jednou ochranným nátěrem.  
Váš dodavatel Vám doporučí vhodný akrylátový prostředek.

Před každým použitím desku natřete olejem. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití  
kvalitního a biologicky odbouratelného separačního prostředku typu PERI Clean.

Aby se minimalizovalo poškození povrchu překližky, měla by být deska připevněna vždy  
ze zadní strany. 

Opatření k minimalizaci „zvlnění desky“ 
Výsledná kvalita povrchu betonu a počet nasazení překližky jsou závislé na podmínkách  
na stavbě. Betonářské bednicí desky jsou obvykle dodávány relativně suché (< 15% mc). 
Absorpcí vlhkosti v důsledku vystavení desek působení povětrnostních vlivů na stavbě 
nebo během prvního nasazení bednění může dojít k nabobtnání dýh, které se pak projeví 
na povrchu betonu. Tento efekt tzv. „zvlnění“ se vyskytuje nejčastěji u překližek, které jsou 
potaženy povlakem z fenolové pryskyřice. Takové překližky by proto měly být před prvním 
nasazením ošetřeny např. nanesením cementové směsi. Případné zvlnění by tak mělo být 
zredukováno.

Po použití bednění
■■ Překližky ihned po odbednění očistěte.
■■ Používejte k tomu výhradně nástroje z umělé hmoty nebo nylonu, abyste zabránili  
poškození povrchu desek.
■■ Před dalším nasazením zbavte povrch mastnoty omytím mýdlovou vodou.
■■ Malé škrábance opravte vhodným plnidlem nebo pryskyřicí.
■■ Všechny otvory nebo hluboké rýhy vyplňte plnidlem nebo epoxidovou pryskyřicí.
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Poznámka
Tyto pokyny neplatí pro desky použité v systémovém bednění.

Vyloučení odpovědnosti
Tyto informace jsou pouhým návodem. Firma PERI nepřebírá žádnou zodpovědnost ani záruku za docílený  
počet nasazení nebo kvalitu povrchu betonu, protože oba tyto parametry jsou závislé na více faktorech,  
které nemůže ovlivnit.

PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz
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