NATURA PRO pika-asennusohjeet
Natura Pron asennus teräsrankaan ruuveilla
Tuote

Natura Pro

Ranka

Teräs

Kiinnitys

Ruuvi SX3/15-D12-5,5x30 mm, kanta d=12 mm. Porautuvuus max 2 mm.

Porattavat reiät

Kiintopiste d=6 mm (2 kpl/levy). Muut reiät liukupisteitä
d=8 mm.
myynti@muotolevy.fi

Saumanauha pystyrangan ja levyn väliin

EPT 90 mm musta tai TPE 90 mm valkoinen.

Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Internet:
www.muotolevy.fi

Tuote

Kiinnikkeiden ja rankojen max. etäisyys
Equitone

Ruuvikiinnitys teräsrankaan

www.muotolevy.fi

Paloluokka

Pystyrankojen
ja kiinnikkeiden jako määräytyy levyn leveyden ja korkeuden mukaan. KiinnikkeiPika-asennusohje
den jako levyn pystysuunnassa max. 600 mm.
Rankojen ja vaakasuuntaisten kiinnikkeiden max.
Ääniluokka
Alakatto
jako 600
mm. Varmista aina rakennesuunnittelijalta rankojen ja kiinnikkeiden max. jako kohdekohtaisesti tuulikuormat huomioiden.
Levyn ylä- ja alareunasta min. 70 mm, max. 100 mm. Levyn pystyreunasta min. 30 mm,
max. 100 mm.
Max 420
Kuultomaalattu läpivärjätty levy läpinäkyvällä antigrafiittisella pinnoitteella. Työmaalla sahatut
reunat käsitellään läpikuultavalla Luko-reunankäsittelyaineella. Katso tuotetietokortti.

Kiinnikkeiden reunaetäisyys
Yleistä levystä

Kiinnikkeet

Työkalut kiinnittämiseen/työstämiseen

Ruuvi SX3/15-D12-5,5x30 mm

8
d=6 mm ja d=8,0 mm
poranterä

Pistosahanterä

Timanttiterä

Max 500

8

8

70-100

Kiinnikkeiden reunaetäisyys

Sahattujen reunojen käsittely
Luko

30-100

8

Osa

Koodi

1

Julkisivulevy (Equitone)

2

Ruuvi (RXB 4,8x29mm)

3

Saumanauha (6x9mm, liimallinen)

4

Hattulista (1,2-1,5mm KS ulkokäyttöön)
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PL 30
03101 Nummela, Finland
Puhelin: 010 281 4000
Fax:
010 281 4100
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Levy

Ruuvikiinnitys teräsrankaan
4

3

1

Levyjen pystysauma/liukupiste (d=8mm)

5

4

4
3

Tiiviste

3
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

8

Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Internet:
www.muotolevy.fi

Tuote

30-100 8 30-100
5
Pika-asennusohje

Niitti- ja ruuvikiinnitys teräsrankaan

Levyn kiinto5 ja liukupiste

Levyn kiinnitysohjeet
Equitone
Kiinto- ja liukupisteet levyjen pysty- ja vaaka-asennukseen

Paloluokka
Ääniluokka

Aloita kiinnittäminen kiintopisteistä

3
4

1

3

=liukupiste

5
Tiiviste

4

8

2

5

=kiintopiste
Väliranka pystysauma/liukupiste
(d=8mm)

3
5

Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Internet:
www.muotolevy.fi

Tuote

Pika-asennusohje
Pika-asennusohje

Tuote

Equitone

Paloluokka

Ruuvikiinnitys teräsrankaan
Levyn kiinnitysohjeet
Ruuvikiinnitys teräsrankaan Levyn kiinnitysohjeet
Levyjen pystysauma/liukupiste (d=8mm)

Ääniluokka
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Levyjen
pystysauma/liukupiste (d=8mm)
1 oikeudet
Pidätämme
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Väliranka pystysauma/kiintopiste (d=5mm)
Levyjen pystysauma/liuku (d=8mm)

2
-ja kiintopiste
(d=5mm)
Levyjen pystysauma/liuku
(d=8mm)
-ja kiintopiste (d=5mm)

2

1

nd

8
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Ääniluokka

Väliranka pystysauma/kiintopiste (d=6mm)

10.8.2018
A pystysauma/liukupiste
Levyjen
(d=8mm)

1

myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

EPT/TPE-nauha

EPT/TPE-nauha
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Tuote
30-100
30-100
Pika-asennusohje
8
Equitone
Levyn kiinnitysohjeet
Ruuvikiinnitys
teräsrankaan
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Pika-asennusohje
Vaakasauma/liukupiste
(d=8mm)
30-100 8 30-100

Ääniluokka

Ääniluokka
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Rankojen mahdollinen jatkaminen levyn saumasta. Ei siten,
Levyn kiinnitysohjeet
5
Vaakasauma/liukupiste (d=8mm)

5
Väliranka pystysauma/liukupiste
(d=8mm)
Levyjen pystysauma/liuku- (d=8mm)3 ja kiintopiste
(d=6mm)

1
3

Levyjen
(d=8mm)
Levyjenpystysauma/liukupiste
pystysauma/liuku (d=8mm)
-ja kiintopiste (d=5mm)
Väliranka pystysauma/liukupiste
(d=8mm)
Tiiviste

2

Koodi

2

pisteen väliin.

Levyjen pystysauma/liuku
(d=8mm)
Vaakasauma/liukupiste
(d=8mm)
-ja kiintopiste (d=5mm)
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Tiiviste
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että rankojen sauma osuu yksittäisen levyn kahden kiinnitys-
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myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi
30-100

70-100

Equitone

Paloluokka

70-100

myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Internet:
www.muotolevy.fi
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Tiiviste
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20

8
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Vaakasauma/liukupiste (d=8mm)

3

Väliranka pystysauma/liukupiste (d=8mm)
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Vaakasauma/liukupiste (d=8mm)
70-100
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Tiiviste
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myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

Sähköposti: myynti@muotolevy.fi
Internet:
www.muotolevy.fi

Levyn kiinnitysohjeet
Pika-asennusohje

Paloluokka
Ääniluokka

Alakatto

räsrankaan

Alakatto

LUKO – Reunojen viimeistelyyn
sahauksen jälkeen
Tuote
• LUKO-astia 0,5 litralle liuosta

Max 420

• 0,5 tai 1 litra LUKON kirkasta kyllästysainetta.
• Menekki = 0,1 l / 100 m
• (säilyvyysaika: 6 kuukautta täyttöajankohdasta)
• Levitin, jossa on erityinen mikrokuituliina (5 x 8 cm)
Käyttöohjeet
8

• Ravista hyvin ennen käyttöä ja säännöllisin väliajoin käytön aikana (erottumista saattaa tapahtua).
• Liota levitintä kyllästysaineessa.
• LUKO-kyllästysainetta käytetään laimentamattomana.
• Estä aineen valuminen pyyhkimällä levitintä maaliastian pintaan.
• Levityslämpötila on 5 – 25 °C.

Max 500

• Viimeistely tulee tehdä levy kerrallaan, EI niin, että koko nippu viimeistellään yhdellä kertaa.

8

8

• Levityksen aikana levitintä tulee pitää hieman vinossa, jottei nestettä leviä
näkyvissä olevalle puolelle.
• Ylimääräinen LUKO-kyllästysaine tulee poistaa heti liinalla, jottei se likaa
näkyvissä olevaa puolta.
• ÄLÄ kaada astiaan jäänyttä LUKO-kyllästysainetta takaisin alkuperäisastiaan äläkä käytä sitä uudelleen.

30-100
Reiät d=8 mm ja d=6 mm. Liuku- ja kiintopisteet kuten seinälle
asennettaessa.
Osa

1

Julkisivulevy (Equitone)
Julkisivulevy1 (Equitone)

2

2 Ruuvi (RXB 4,8x29mm)
Ruuvi (SX3/15-D12-5,5x30mm)

3

Saumanauha
(6x9mm,
liimallinen)
3 90mm
Saumanauha
(EPT musta
tai TPE valkoinen)

4

(1,2-1,5mm KS ulkokäyttöön)
4 Hattulista
Hattulista (1,2-1,5mm
KS ulkokäyttöön)

8

Kuvaus
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Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin

• LUKO-kyllästysaineen tulee peittää sahatut reunat KOKONAAN.
• Mikrokuituliinaa voi käyttää useita kertoja huolellisen puhdistuksen
jälkeen.

Kuvaus

Osa
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• Julkisivulevyn sahausjälkien kyllästäminen estää kosteuden imeytymisen
reunoista sekä näkyvien pintojen reunojen hetkellisen tummentumisen.
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Säilytys
Pinoa levyt vaakatasoon tasaiselle alustalle. Tue levyt niin, etteivät ne pääse taipumaan. Vaikka
levyt tulevat ulos ja ovat sinne tarkoitettu, täytyy levyt kuitenkin varastoida työmaalla sateelta
suojassa (pakkaus ei ole säänkestävä). Suojaa ne sateelta suojapeitteellä tai muovikelmulla. Jos
levyt pääsevät kastumaan pakkauksessaan, poista kaikki pakkausmateriaali, pyyhi levyt kuiviksi
ja aseta ne niin, että ne pääsevät kuivumaan.

Käsittely
Levyt on lastattu lavalle vaakatasoon. Kun levyjä otetaan lavalta, levyjä ei saa liu’uttaa vasten
alempaa levyä. Liu’uttaminen vaurioittaa levyn pintaa. Levyt tulee nostaa molemmista päistä yhtä
aikaa, jolloin levy ei pääse liukumaan. Käsiteltäessä levyjä hanskojen pitää olla puhtaat ja kuivat.

Tuuletus
Levyt on asennettava ohjeiden mukaan siten, että tarvittava tuuletus toteutuu. Pystysuuntainen
koolaus takaa tuuletuksen toimivuuden. Levyjen kiinnittämisessä täytyy noudattaa asennus
ohjeessa mainittuja reunaetäisyyksiä ja reikäkokoja.
Rakennuksen korkeus, metriä

0-10

10-20

20-50

Minimi tuuletusväli

≥20 mm

≥25 mm

≥30 mm

TECTIVA
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Equitone-työstöohjeet
Levyjen sahaus ja poraus tulee suorittaa kuivassa ympäristössä. Kun levyjä käytetään dekoratiivisiin tarkoituksiin, sahaus- ja porauspöly on poistettava välittömästi levyn pinnalta kuivalla
mikrokuituliinalla. Mikäli sahaus- ja porauspölyä ei poisteta, se saattaa aiheuttaa pysyviä tahroja
levyn pintaan. Sähkötyökalut on liitettävä asianmukaiseen pölynimuriin pölyn poistamiseksi. Jos
tehokasta pölynpoistoa ei voida taata, suosittelemme hengityssuojaimen käyttöä (vähintään
standardin EN 149:2001 mukainen suodatinluokka FFP2).
Sahaus
Levyä työstettäessä se on tuettava niin, ettei se pääse taipumaan. Sahauspöydän on oltava
tukeva eikä se saa täristä. Levyyn ei saa sahauksen aikana kohdistua jännitystä. Siistin sahausjäljen aikaansaamiseksi on tärkeää, että levy ei tärise eikä siihen kohdistu jännitystä sahauksen
aikana. Jos levy sahataan väärin, sahattu reuna saattaa delaminoitua.
• Käsisirkkeli ohjainkiskolla
› Käytä kuitusementtiin mieluiten kovametallista, timanttipaloilla varustettua yleissahanterää.
Korkealaatuinen timanttiterä saatavilla Muotolevy Rakennustuotteelta.
Halkaisija 160 mm ja keskiö 20mm.
• Pistosahalla
› pistosahanterä saatavana Muotolevy Rakennustuotteelta.
• Sahatut reunat tulee hioa hiomapaperilla P80.
Poraus
Levy tuetaan riittävästi porattavan kohdan ympäriltä (esim. asettamalla se puiselle alustalle).
• Reijät: kovametallisella kärjellä varustettu (tai kokonaan kovametallinen) poranterä jonka 		
kärkikulma on 60 astetta (saatavana Muotolevy Rakennustuotteelta).
› Saatavana olevat halkaisijat: 5,0 - 7,0 - 8,0 - 11,0 mm
• Pyöreät reiät: kovametallihampain varustettu reikäsaha.
› Reunat tulee hioa hiomapaperilla P80.
Hoito ja puhdistus
Pienet epäpuhtaudet voidaan poistaa pesemällä levy miedolla pesuaineella tai saippualiuoksella ja huuhtelemalla sen jälkeen puhtaalla vedellä.

Muotolevy Rakennustuotteet Oy
Tervasuontie 3, PL 30,
03101 Nummela
puh. 010 281 4000
fax 010 281 4100
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

TECTIVA
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