nora® dryfix 750 asennussuositus
Alustan pitää olla luja, kantava, kuiva, ehjä, tasainen, sileä ja puhdas, siinä ei saa olla tartuntaa heikentäviä aineita
(kuten lika, öljy, rasva). Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan olla 85% RH (SisäRYL 2013).
®

®

Alusta on tarvittaessa pohjustettava esim. nora PRP 101 ja tasoitettava kauttaaltaan esim. nora L 1000 -täytemassalla.
®
Hiotut tai tasoitetut pinnat pohjustetaan nora PRP 101*, jota ohennetaan puhtaalla vedellä suhteessa 1 : 1
mahdollisten pölyjäämien sitomiseksi. Anna materiaalien kuivua hyvin.
®

nora dryfix 750 -kuivaliimaa voidaan käyttää myös olemassa oleviin sileisiin päällysteisiin. Kuitenkin on varmistettava,
että ne on kiinnitetty kestävästi alustaansa ja ettei esiinny onttoja kohtia.
®

nora -päällysteen lämpötilan on tasaannuttava ennen liimausta. Päällysteen lämpötilan on vastattava alusrakenteen
lämpötilaa ja oltava vähintään +18°C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään
®
avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Huomioi lisäksi ”Yleisiä ohjeita nora -lattiapäällysteiden,
porraselementtien ja tarvikkeiden asennukseen” sekä mahdollisesti käytettyjen muiden tuotteiden tuotetiedot.

Asennus
®

®

1.

Asenna nora dryfix 750 n. 1 - 2 cm:n verran limittäin pinnalle. nora dryfix 750:n leveys on 75 cm.
®
Vinkki: Suosittelemme, että työt toteutetaan kahden henkilön toimesta, rullaa 1 - 2 jm nora dryfix 750:iä auki ja
®
suuntaa tarkasti. Tämän jälkeen voi yksi henkilö rullata rullaa auki taaksepäin kun toisen painellessa harjalla nora
dryfix 750:iä ilmakuplattomasti alustalle.

2.

Peitä tällä tavoin koko pinta nora dryfix 750:llä.

3.

Leikkaa nora dryfix-limitykset sauman alueelta joko viivottimen avulla alareunaa pitkin
tai työstä limitys alareunan leikkauksen avulla.
Kiinnitä samalla huomiota siihen, ettei synny 2 mm leveämpiä tyhjiä paikkoja.

4.

Peitä koko alue noraplan -matoilla/-laatoilla tai norament -laatoilla. Toteuta mattojen asennus sis. saumaleikkaus,
®
kuten noraplan -lattiapäällysteiden asennussuosituksessa on selitetty (katso www.nora.com)

5.

Käännnä matot puoliksi takaisin; käännä laatoissa rivit tarpeen mukaan keskeltä lähtien

6.

Poista nora dryfix 750 -suojapaperi ja leikkaa irti, kunnes n. 10 cm jäljellä, taita jäljellä oleva osa päällekkäin ja
työnnä takaisinkäännetyn päällysteen alle. Varmista samalla, ettei likahiukkasia pääse liimakerrokselle.
Vinkki: Älä rypistä suojapaperijäämiä, vaan lado ne päällekkäin ja rullaa ne yhteen töiden päättämisen jälkeen tämä minimoi jätteen määrän!

7.

Päällysteen nurjan puolen imurointi ja paikalleen työntäminen/asettaminen.

8.

Päällysteen hankaaminen/jyrääminen.

9.

Menettele jäljellä olevan alueen kanssa samoin, kuin on kuvattu kohdissa 5 - 8.

®

®

®

®

®

®

10. nora dryfix 750:n avulla asennetut pinnat on saumattava.
®
®
®
noraplan : nora hitsauslangalla tai nora saumausmassalla
®
®
norament : nora saumausmassalla

* tai muun toimittajan vastaava tuote
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