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A SZÉP OTTHONÉRT! 
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A Sillmaster üvegszálerősítésű betonból lépcsőlap.  
 
Célunk, hogy tartós, erős, üvegszálerősítéses betonból a természet szépségét vigyük 
az Ön otthonába. 
Termékeink lépcsőlapnak (önállóan nem, csak beton alap esetén) használhatók, 
időjárásállók, tűzállók, szabadon szabhatók. 
  
A Sillmaster felülete, utánozza a természetes köveket, fákat. Így minden apró részlet 
ami a természetes mintán volt megjelenik a Sillmaster termékein. 
Kiegészítve azzal, hogy a BETON hosszú élettartamát biztosítjuk a 
gyártástechnológiánkkal. 
A felületi „kivirágzás” a cementkötésű anyagok egyik sajátossága, a beton 
természetes és teljesen ártalmatlan jellemzője. 
A beton öregedése természetes és esztétikailag előnyös folyamat, melynek során az 
anyag nemesebb megjelenést kap. 
 
A szilárdságot üvegszálerősítéssel növeltük. A nedvesség ellen adalékanyagokat 
használunk, illetve felületkezeljük a termékeinket. A lépcsőlapokat 2 komponensű 
lakkal festjük be, amely növeli a tapadást, kopásállóságot. 
 
Méretek 
Hosszúság: 60, 90, 120, 150, 180 cm-ig.  
Szélesség: 40, 30 cm-ig, illetve ezek alatt tetszőlegesen. 
Lefele hajló rész hossza: 4 cm (fa hatás), 3 cm (kő hatás) 
Vastagság: 1,5 cm 
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Anyagtulajdonságok a Teljesítmény Nyilatkozatban találhatóak. 
 
 
Sillmaster lépcsőlap felmérési segédlet: 
 
Ahhoz, hogy a lépcsőlapja sokáig hibamentes legyen az alábbiakat vegye 
figyelembe: 
Csak BETON, vagy tégla alapra tudja a lépcsőlapjainkat felragasztani! 
 
Vegye figyelembe a dilatációs hézagokat! 5 mm legyen a fal és a másik lépcsőlap 
függőleges síkja között. A képen látható „A” hossz, és „B” szélesség méretet kell 
megadni a rendeléshez. NEM téglalap formát OTTHON vágja ki a lapokból, ilyenkor 
a legnagyobb méreteket kell megadni, hiszen abból lehet szabni. 
 

 
 
A megrendeléskor minden esetben a gyártási méreteket szükséges megadni, amely 
a homlokzattól való kilógás mértékét is tartalmazza.  
Amennyiben a beépítést szakembere bízzák, abban az esetben a felmérést is 
feltétlenül végeztessék vele! 
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Sillmaster lépcsőlap beépítési tanácsok: 
 
A Sillmaster anyaga fúrható, csiszolható, kővágó (gyémánt) koronggal felszerelt 
sarokcsiszoló segítségével pedig szabadon méretre vágható. 
A terméket a szállítás, tárolás és beszerelés időszakára a gyár hullámpapírral 
választja el a termékeket egymástól, így védve azokat. Egymás tetejére max. 4 lapot 
tegyen! 
 
Csak szilárd ajzatra rögzítsük a lépcsőlapokat! Beton, tégla lépcső. Az Anyag 
BURKOALT, nem önálló lépcsőlap!!!!! 
 
Előkészítés: 
 
Nem mindig párhuzamos az, ami annak tűnik, üzemünkben "csak" derékszögű 
téglalapokat tudunk vágni, amennyiben Önnek más kell, úgy azt otthon kell levágni. 
Lépcsőlapjaink könnyedén vághatóak gyémánt koronggal (sarokcsiszolóval). 
Készítsen sablont, vegye le a szükséges dilatációkat, rajzolja rá a lépcsőlapra, és 
vágja ki. Ne feledje a lehajló rész vastagságát hozzá adni. 
HOMOGÉN felületre lehet ragasztani!  
 
A felületnek egyenesnek kell lennie (síknak), maximum 2-3mm differencia lehet 1 m-
ben. 
Amennyiben ez nem igaz a lépcső alján, úgy aljzatkiegyenlíteni kell. Az 
aljzatkiegyenlítő gyártó utasításai szerint. A legegyszerűbb módszer, hogy 
megakadályozzuk az aljzatkiegyenlítő lefolyását: vékony szilikon réteget teszünk 
azokra a szélekre, ahol lefolyhat az aljzatkiegyenlítő, majd elvégezzük a 
kiegyenlítést. 
 
Száradási idő betartása után lehet ragasztani! 
 
A rögzítés, beépítés az alábbiak szerint történhet: 
 
Az előkészített felületet takarítsuk meg, pormentesítsük! 
 
Ragasztás Csemperagasztóval: 
Az S1-es flexibilis csemperagasztót keverjük be a gyártói utasítások szerint! 4-es 
glettvassal vigyük fel a ragasztót az ajánlottan előkészített felületre, valamint a 
lépcsőlap lehajló részét is kenjük be ragasztóval. Helyezzük bele a lépcsőlapot, 
vigyázzunk, hogy a dilatációs hézagok megmaradjanak! Majd egy vízmérték 
segítségével, óvatosan, egyenletesen nyomjuk bele az anyagba a lépcsőlapot. 
Akkor van jól leragasztva, ha minden mm2-t éri a lépcsőlap hátoldalának a ragasztó! 
Minden termék a hő hatására tágul, zsugorodik. Rossz ragasztás (kopogó hang, ha 
megütögetem) esetén a NEM ragasztott irányba tágul, így nem biztosított a termék 
sokévnyi esztétikai szépsége. 
 
A BERAGASZTÁS UTÁN 24 óráig NEM LEHET RÁ LÉPNI A LÉPCSŐRE!!!!!! 
Így fenntről lefele haladva burkoljuk a lépcsőt! 
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Méterenként 5mm-es dilatációs hézagot kell képezni a lépcsőlap és a fal között. A 
hézagot szilikonnak kell tömíteni. Javasoljuk, hogy a szilikon nagy 
rugalmasságútermék legyen, hogy későbbiekben sokáig ne legyen gond. 
 
Ragasztás után már csak az utolsó simítás van hátra: szilikonnal kihúzzuk a 
lépcsőlap oldalsó széleit. Színtelen, vagy fehér szilikon való a fehér lépcsőlaphoz, a 
többihez pedig színtelen, vagy a lépcsőlappall azonos színű.  
Ügyelni kell arra, hogy a kihúzást követően a szilikont, ameddig meg nem szárad, ne 
érje por, vagy más szennyeződés, mert az beleragadhat a tömítőanyagba.  
 
A megfelelő tömítést a ragasztóanyag és az utómunkálatoknál használt sziloplaszt 
biztosítja. 
 
A Sillmaster szinte teljesen gondozásmentes, beszerelését követően. 
 
Minden Sillmaster lépcsőlap anyagában színezett. A Fa erezetet imitáló anyagoknál 
speciális festéket használtunk a természetes hatás kiváltására. Idővel ennek újra 
festése szükségessé vállhat.  
 
Tisztítása rendkívül egyszerű, nedves ronggyal könnyedén tisztára törölhető. 
 

Sillmaster termékek szállítása,tárolása 
 
A Sillmaster termékeket hullámpapír védi a kisebb sérülésektől, de ne bízzunk 
túlzottan a papír képességeiben. Szállításkor mindig azonos oldalakat fordítsuk 
egymásra, például a hátoldalt a hátoldalra, mégpedig fektetve. 
Ne húzzuk el egymáson (egymás felületén) a lépcsőlapokat, mert végigkarcolhatják 
egymást. 
A tárolás ugyanígy történhet, azaz fektetve az azonos oldalakon. Egymás tetejére 
max: 4 lapot fektessen! 
FIGYELEM!  
 A lépcsőlapok a falnak támasztva pár nap alatt kissé meggörbülhetnek,  
használhatatlanná válhatnak. Ilyen esetekben a gyártó elutasítja a minőségi 
reklamációt, mert a károsodás a helytelen tárolás következménye. 
 
További kérdések esetén informálódjon munkatásainknál. 
 
Értékesítés: 
 
Tel.: +36205378510 
info@sillmaster.com;  www.sillmaster.hu  


