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1. Ettevalmistus
Eemaldage kõik teravate servadega või terava otsaga esemed (nt naelad),
mis ulatuvad sisekattest sarikate vahedesse. Pühkige aluspinnadpuhtaks,
vajadusel puhastage tolmuimejaga ja pühkige ära.

 

2. Vajadusel paigaldage paksendus
DASATOPi kaitsmiseks paigaldada olemasolevale sisevoodrile tugevama
struktuuriga plaadikujuline soojustusmaterjal.. Isolatsiooni paksus
DASATOPi all max 1/3 kogu isolatsiooni paksusest.

 

3. Kangaste asetamine
Paigaldage kangad risti sarikate/laetaladegaa nii, et trüki-kirjaga pool jääks
väljapoole. Katke pind täies ulatuses ja suruge korralikult nurkadesse, et ei
tekkiks tühimikke. Külgnevate detailide juures ca 4 cm pikemalt ülekatta, et
hiljem oleks võimalik detail õhukindlalt ühendada.

 

4. Sarikatele kinnitamine
Kinnitage kangad DASATOP FIX süsteemi puitkiudribadega sarika külje
alumisele osale. Kasutage kinnitusribasid täies pikkuses. Lihtne
paigaldamine nt. klammerdajaga. Vältige konvektsioonitunneleid.
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5. Kangaste ülekate
Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega. Orientiiriks on seejuures trükitud
märgistus.

 

6. Ülekatte teipimine
Puhastage aluspind (kuiv, tolmu-, silikooni- ja rasvavaba) ja vajadusel
teostada nakketest. Ülekattumiste ja otsakuti jätkukohtade kokkukleepimine
ühepoolse süsteemi teibiga TESCON VANA ja järk-järgult voltideta kokku
kleepida.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et
vastusurve oleks piisav.

 

7. Ühendamine siledatel, mittemineraalsetel
aluspindadel
Nt puitplaatidel või hööveldatud puidul teostatakse TESCON VANA
ehitusteibi abil. Asetage teip keskkohaga liitele ja teipige pinge- ja
kortsuvabalt järkjärgult kinni ning hõõruge tugevasti.

 

8. Ühendamine karedatel, mineraalsetel aluspindadel
Puhastage aluspind. Kandke peale süsteemi ühendusliim ORCON F liim (d =
vähemalt 5 mm), väga karedate pindade puhul isegi rohkem. Asetage
DASATOP liimi sisse, kuid ärge vajutage liimi päris lamedaks.
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Raamtingimused

DASATOP kangas sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada horistontaalselt (paralleelselt katuse harjaga). Alternatiiv
paigaldus pikki kandekonstruktsiooni, kui liimliited on teostatud vettjuhtivalt sarikatest eemal. Soojustuse koormust peab kandma sisevooderdis või roovitus
vahekaugusega kuni 25 cm. 

Et vältida kondensatsioonivee tekkimist, tuleb soojustus paigaldada kohe pärast õhutõkkekihi valmimist. Eriti kehtib see talvel ehitades.

DASATOP on kasutamiseks ainult kuivades ehitusobjekti tingimustes. Renoveerimise planeerimisel peavad olema tunduvalt varem teostatud igasugused
krohvimise või betoneerimise tööd enne, kui DASATOP paigaldus. 

Õhupidava paigalduse tagamiseks on nõutav kangaste voltideta paigaldamine

Puhuriga paigaldatavate soojustuse korral peab DASATOP asetsema kindlal aluspinnal.

 

9. Toru ja kaabli läbiviigud
Viige kaabel või toru läbi KAFLEX ja/või ROFLEX tihendusmanseti ning
kleepige DASATOP peale. Kaablimansetid on iseliimuvad. Liimige
torumansetid TESCON VANA abil kangale.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et
vastusurve oleks piisav.

 

10. Soojustusega katmine ja katuste aluskate
Lõpuks paigaldada soojustus ja katuste aluskate näiteks. pro clima SOLITEX
tootesarjast. 
Soojustusega katmine on vabatahtlik, kuid mitte kohustuslik.

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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