Paigaldusjuhend
Käsitlemine AEROFIXX

1. AEROFIXXi ettevalmistamine

2. Vorsti sissepanek

Pihustuspüstol ei ole veel ühendatud suruõhusüsteemiga.
Keerake pihustusotsak maha ja pange valmis sobiv pihustusdüüs.

Pange pihustuspüstolisse AEROSANA VISCONN või AEROSANA VISCONN
FIBRE 600 ml vorst.
Enne esmakordset kasutamist ja aeg-ajalt pihustage silindrisse määrde-,
hooldus- või silikoonõli.

3. Vorsti avamine

4. Pihustuspea tagasikruvimine

Tõmmake vorst AEROFIXXist veidi välja ja lõigake lõikenoa või kääridega
lahti.
Seejärel laske uuesti tagasi libiseda.

Pihustuspea tagasipanekul kontrollige, kas sisemine pihustusdüüs on
ühtlaselt vastu vorsti.

5. Õhudüüsi sissepanemine

6. AEROFIXXi ühendamine

Keerake õhudüüs käsitsi pihustuspeasse.

Ühendage pihustuspüstol suruõhusüsteemiga. Õhutarve on u 250 l/min.
Reguleerige reduktoril rõhu väärtuseks 6 baari.
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7. Õhukoguse reguleerimine

8. Materjalikoguse reguleerimine

Õhukoguse reguleerimine pihustusseadmel.
Põhiseadistus: „voll auf“ (täiesti lahti) ja pool pööret tagasi.

Keerake pihustusdüüsi all olevat võru:
materjali kogus suureneb suunas „Raupenauftrag“ (riba pealekandmine),
- väheneb suunas „Sprühauftrag“ (pihustamine),
põhiseadistus: keskasend.

9. Kaugus pihustamisel

10. Kihi paksus

Kaugus aluspinnast peab olema u 10 cm.
Pihustamine toimub ristsuunas aluspinnaga.

Minimaalne paksus on 600 μm.
Palun kontrollige mõõtešablooniga.
Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav
pidev pind (apelsininahk).

11. Pindade katmine

12. Vuukide täitmine (riba pealekandmine)

Parim kattekiht saadakse siis, kui üks kiht kantakse peale horisontaalselt ja
seejärel teine vertikaalselt.
Seejuures kattuvad üksikud pihustusribad.

Keerake pihustusdüüsi all olev võru riba pealekandmise („Raupenauftrag“)
asendisse ja täitke vuuk tihendusmaterjaliga.
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13. Vuukide ülepihustamine

14. Vorsti eemaldamine

Lõpetuseks keerake võru jälle pihustamise („Sprühauftrag“ ) asendisse ja
katke vuuk paksult tihendusmaterjaliga.

Keerake pihustusotsak maha ja võtke sisemine pihustusdüüs ära.
Suruge tühi vorst suruõhuga materjalitorust välja.

15. Uuesti täitmine

16. AEROFIXXi puhastamine

Vajaduse korral puhastage seade.
Lükake kolb uuesti pihustuspüstolisse ja pange kohale uus vorst.

Keerake pihustusotsak maha ja võtke vorst välja.
Pühkige seade niiske lapiga puhtaks.
Loputage pihustinõela ja pihustuspead veega.
Koguge pesuvesi kokku ja kõrvaldage see eeskirjade kohaselt.

Ohutusjuhised:
Lugege AEROFIXXiga kaasas olevaid ohutusjuhiseid.
Kehtivad suruõhuseadmetega töötamise kohta käivad üldised
ohutusjuhised.
Kasutamisel kandke isikukaitsevahendeid.

Räästa renoveerimine (AEROFIXX)

1. Ettevalmistus

2. Pihustamine sõlmedesse

Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja
puhastage.

Pihustage küljelt sarikate / vöö ühendustele ohtralt materjali, nii et kõik
võimalikud ehitusdetailide liikumised oleksid kompenseeritud.
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3. Jätka ümberringi

4. Laiade vuukide sulgemine

Kandke ka sarikate alla nurkadesse AEROSANA VISCONN / FIBER.

Lülitage AEROFIXX „Raupenauftrag“ (riba pealekandmine), pealekandmiseks
ja täitke vuuk (siin müürilati ja seina vahe) täielikult AEROSANA VISCONN /
FIBER-ga.

5. Vuuk laialt ülepihustada

6. Kasutamine krundina

Seejärel asetage AEROFIXX „Sprühauftrag“ (pihustamine) ja pihustage üle
kogu ühenduse. Kandke materjal ühendatavatele pindadele vähemalt 30
mm laiusega.
Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav
pidev pind (apelsininahk).

Vajadusel kandke AEROSANA VISCONN / FIBER krundina puidule, millele
hiljem tuleb paigaldada renoveerimise aurutõke (nt DASATOP).

7. Ühenduse kleepimine
Pärast täielikku kuivamist renoveerimise aurutõke nt TESCON VANA-ga
õhupidavaks teipida.
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Talade ühendused (AEROFIXX)

1. Esialgne olukord

2. Ettevalmistamine
Aluspinnad puhastada nt tolmuimejaga või pühkida.

3. Vuugi laiuse kontoll

4. Seadme reguleerimine

Kuni 3 mm vuugid saab täita AEROSANA VISCONN-ga.
Kuni 20 mm vuugid saab täita AEROSANA VISCONN FIBRE-ga.
Vuuk täita materjaliga vähemalt vuugi poole laiuse ulatuses.

AEROFIXX häälestada „Raupenauftrag“ (riba pealekandmine).

5. Vuukide täitmine

6. Laiad vuugid täiendavlt pihustada

Vuugid täita täielikult AEROSANA VISCONN / FIBRE-ga.

AEROFIXX häälestada „Sprühauftrag“ (pihustamine ja ühenduse pind
veelkord üle pihustada.
Kandke materjal ühendatavatele pindadele vähemalt 30 mm laiuselt.
Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav
pidev pind (apelsininahk).
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8. Ühenduse kontrollimine
Tihendage puudused pintsli ja AEROSANA VISCONN / FIBER abil.

7. Detailidega töötamine
Lihtsalt saab pihustada isegi raskesti ligipääsetavaid kohti.

9. Valmis sarikate ühendused

Aknaühendus AEROFIXX+ga

1. Esialgne olukord

2. Ettevalmistamine

Aken on juba paigaldatud, aknavuuk on täidetud soojustusega.

Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja
puhastage.
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3. Vahu mahalõikamine

4. Katke aknad kaitsekilega

Lõigake vahtsoojustusmaterjal pärast kõvastumist raamiga ühetasaseks.

Seejuures jätke AEROSANA VISCONN / FIBER ühendamiseks lengile
vähemalt 6 mm laiune riba.
Teise võimalusena eemaldage vuugist soojustus nii, et välimisel lengi
külgühendusel tekiks puhas pind.

5. Tihendusaine pihustamine

6. Jätka ümberringi

Pihustage AEROSANA VISCONN / FIBER rohkelt raamile, vuugile ja
külgnevale müüritisele. Pihustage materjali ühtlaselt.
Poorid või praod tuleb materjaliga üle ujutada. Minimaalne paksus on
saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav pidev pind (apelsininahk).

Kõigile neljale küljele ja müüritisele pihustada AEROSANA VISCONN / FIBERga.

7. Kontrollige ühendust
Parandage olemas olevad puudused pintsli ja AEROSANA VISCONN / FIBER
abiga.

8. Kasutamine sise- ja välistingimustes
AEROSANA VISCONN / FIBER saab kasutada nii sisemisel kui ka välimisel
akna ühenduses.
Paigaldamine on mõlemal juhul samasugune.
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9. Kaitsekile eemaldamine
Kindlasti eemaldage paigaldatud kaitsekile enne AEROSANA VISCONN /
FIBRE kuivamist.
Eemaldage aknaraamilt AEROSANA VISCONN / FIBER jäägid koheselt niiske
lapiga.

Raamtingimused
AEROFIXX ühendada kompressoriga, mille võimsus on >300 l/min. Rõhk reguleeritakse väärtusele 6 bar-i. AEROFIXX-ga saab kasutada kõiki 600 ml kilepakendis
(„vorstina“) pakendatud AEROSANA VISCONN tooteid. Pihustuspea võimaldav valida vuukide täitmise ja pihustamise vahel.

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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