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Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel
materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega. 

Ajas kestev ühendus on saavutatav kandvate mineraalsete nn. müüritiste, betoonide või krohviste aluspindadega. Enne mansetide ROFLEX SOLIDO paigaldamist
nn puitkiudplaatidele on soovitav aluspind töödelda TESCON PRIMER kruntidega ROFLEX SOLIDO võib märgudes nn vettimades / kuivades kahaneda. Betoonist
või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal
vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON
SPRIMER-ga.

 

1. Torumanseti üle toru tõmbamine
Valige toru läbimõõdule vastav ROFLEX SOLIDO mansett, tõmmake see
torule.

 

2. Manseti positsioneerimine
Manseti EPDM korralikult ümber toru paigaldada. Seejuures viige mansett
lapiti tihendatava aluspinna juurde ja rihtige välja.

 

3. Aluspinnale kleepimine
Eraldusriba eemaldada ja voltideta järk-järgult kinni kleepida. 
Puitkiudplaadid eelnevalt kruntida TESCON PRIMER-ga.

 

4. Tugevasti kinni hõõruda
Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge kindlasti tugevasti kinni. Seejuures
kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt
saab seda hõõruda pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

 

5. Ülekrohvimine
Mansett krohvitootja juhiste järgi ülekrohvida.

Versioon 20278 6. aprill 2023 Lk. 1 / 2



Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.
Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste
praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote
kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid.
Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme
kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro
clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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