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Koristeprofiilit
Profiilit julkisivun koristeluun

Käyttöalue

Pinnoitetut julkisivuprofiilit, jotka on valmistettu EPS-eristeestä.

Ominaisuudet :

- erinomainen ulkonäkö ja tekninen laatu erityisen pinnoitteen ansiosta
- säänkestävä
- laaja valikoima; 15 vakio muotoa
- voidaan pinnoittaa Alsicolor Cryltec -maalilla
- helppo kiinnittää profiililiimalla

Tekniset tiedot:

Polystyreenistä valmistetut muotolistat, jotka on pinnoitettu orgaanisella
pinnoitteella.

Valmistelut :

Valmistelevat työt :
Poistakaa pöly ja tartuntaa heikentävät ainekset koristeprofiilista.
Mitatkaa sopiva pituus profiilista.
Suosittelemme karbiditeräisen metallisahan käyttöä .
Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas ja vapaa kaikista tartuntaa haittaavista epäpuhtauksista.
Julkisivun eristerappausjärjestelmissä liimaa profiilit tähän soveltuvan verkotuskerroksen päälle. Ei sovellu ANB kevytlaastin tai laastiluokka PI:n kanssa.
Tarkista betonipinnat ja käsittelemättömät laastipinnat, että ne ovat kantavia ja
poista laastiroiskeet ja irralliset ainekset.
Poista sementtiliima ja irtoava vesiohenteinen maali mekaanisesti.

Liiman sekoitus:

25 kg profiililiimaa 1 K ja 5,5 – 6,0 l vettä
Sekoittakaa vispiläporakoneella kunnes koostumus on tasainen.

Työskentely :

Levittäkää liimalaastia alustalle ja profiilin takapinnalle sekä leikattuihin
päihin.
Kammatkaa laasti auki hammaslastalla, hammaskoko 5 mm.
Painakaa profiili tukevasti paikoilleen, tarvittaessa varmistakaa, ettei
profiili pääse luisumaan.
Siloitelkaa liimatut saumat käyttämällä kosteaa pensseliä.
Poistakaa profiililiima verkotuslaastikerroksesta välittömästi vedellä, muuten
verkotuskerroksen päälle tehtävän pinnoituksen tartunta heikentyy.
Mikäli koristeprofiili kiertää koko rakennuksen tai liimaatte useita profiileja
peräkkäin älkää asettako profiileja tiukasti toisiaan vasten ja liimatko toisiinsa
vaan liimatkaa profiilit alustaan ja jättäkää profiilien väliin avoin pystysuuntainen
n. 1 cm leveä sauma.
Avoin sauma voidaan vaahdottaa PU-vaahdolla aikaisintaan 24 h kuluttua.
Kun PU-vaahto on kovettunut, avataan sauma n. 1 cm syvyydeltä ja saumataam
Dämmflex-saumamassalla.
Kun liimalaasti on täysin kuivunut ( n. 24 h kuluttua ) pinnoitetaan profiilit
Alsicolor Cryltec-maalilla kahteen kertaan.
Kun koristeprofiilit ovat yli 11 cm paksuja, pinnoitetaan ne kolmeen kertaan ja
lisäksi käytetään verkkokaistaa.
Profiilien vaakapinnoilla täytyy aina olla 2 – 5 % kaato.
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Menekki :
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n. 3,0 – 4,0 kg / m2
Tarkan materiaalimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 5 C:een.
Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa.

Kuivumisaika:

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen n. 24 h.

Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Pakkaukset : Yksittäispakattu

Muuta :

Kuljetukset :

Ei vaarallinen tuote
Ei saa paiskoa, kuljetetaan lappeellaan.
Aseta pahvi tms. kerrosten väliin, jotta pinnoite säilyy ehjänä.
Suojaa profiilien päät.

Varastointi:

Säilytetään lappeellaan vaurioiden välttämiseksi.

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.
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