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Paigaldusjuhend

 

1. Aluspinna ettevalmistus
Eemaldage pinnalt tolm, saepuru jms (pühkige või puhastage
tolmuimejaga).

 

2. Märgistamine
Paigaldage TESCON FIX vertikaalselt müürilatile ja märkige pikkus sarika
ülemise osani.

 

3. Mõõtu lõikamine
Renoveerimise liist mõõtu lõigata.

Soovitus: 
Valmistage kohe ette liistud ka teiste liidete jaoks. 
Selleks asetage mitu nurgaliistu üksteise peale ja lõigake ketassaega
parajaks.

 

4. Aluspinna eelvalmistamine
Kruntige sarikad TESCON PRIMER-ga.

 

5. Liistu külge klammerdamine
Kinnitage TESCON FIX-i klambritega sarikate külge.

 

6. Soojustus vastu liistu
Asetage soojustus (nt puitkiud või tselluloos) ribad ja täitke juba
paigaldatud sarikate vaheline soojustuse tühimik.
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7. Kanga paigaldamine ja välja lõikamine
Asetage DASAPLANO 0,01 connect vastavalt paigaldusjuhistele ja sarikatele,
lõigake välja nagu näidatud.

 

8. Kanga kinnitamine liistule
Pöörake liimiteip täies ulatuses vastu sarikaid ja kinnitage kangas
klambritega liistu valgele küljele.

 

9. Kangale teipimine
Tõmmake eraldusriba ära ja kleepige liimiteip kinnitatud kanga külge.

 

10. Sarikatele teipimine
Kleepige teibi teine külg vastavalt sarikate külge.

 

11. Müürivööga ühendamine
Kandke sarikate all müürivööle ORCON F liimiriba (d = min 5 mm), kangas
venimisvoldiga ühendusliimi sisse paigaldada.

 

12. Sarikate ülemisele küljele teipimine
Kleepige kangas liimiteibi TESCON VANA riba kasutades sarikate ülemisele
küljele ja hõõruge kindlasti pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX
kõvasti kinni.
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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. 

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite. 
Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-
plaatide) korral. 

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.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. 
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud
õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

 

13. Nurkade sisselõige ja teipimine
Lõigake teibi nurgad sarikatega võrreldes nurga all ja kleepige tükk
TESCON VANA selle kohale.

 

14. Kanga kleepimine sarikate alla
Kandke sarikate all müürivööle ORCON F liimiriba (d = min 5 mm). 
Kleepige TESCON VANA-ga vööle ja sarikate alaküljele. 
Tehke nurkadesse diagonaalsed sisselõiked ja kleepige kinni.

 

15. Horisontaalne soojustus paigaldada
Täitke vahe kuni Müürivöö välisservani soojustusega (nt puitkiud) -
püstipidiselt kõik vahed.

 

16. Pinna täispinnaline soojustamine
Katusepind sobiva paksusega puitkiudplaatidega soojustada. 
Sealjuures jälgida süsteemi DASAPLANO 0,01 connect juhiseid.
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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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