Asennussuositus – nora® kumilattian seinällenosto
Seinällenosto tehdään yleensa noraplan® -tuotteilla. Se voidaan tehdä myös norament ® ja noracare-laatoilla. Ohje alla kuvaa seinällenostoa noraplan® -tuotteilla.
Pinnan, jolle noraplan® nostetaan, tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85% (SisäRYL 2013). Pölyiset alustat esikäsitellään ainetoimittajan
määrittelemällä oikealla primerilla. Alustojen rakennekorkeus ei saa olla yli 0,6 mm.
noraplan® -lattiapäällysteiden lämpötila on sopeutettava ympäristöön ennen kiinnitystä, ts. noraplan® -päällysteen lämpötilan on vastattava
pohjan lämpötilaa ja oltava vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina
2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa. Liimaukseen suosittelemme nora® profix 90-kuivaliimanauhaa*.
Seinällenoston kuumasaumaus tehdään kahden päivän kuluttua asennuksesta.
Huomioi lisäksi ”Yleiset ohjeet nora® -lattiapäällysteiden, porraselementtien ja listojen asennukseen”.

Seinällenostoon tarvittavat
t yökalut

1. T ee merkintä seinän viereen 10 cm:n
levyisellä nora® -lineaarilla.

2. Aseta noraplan® paikalleen ja leikkaa
saumat. Levitä liimaa tarkasti merkintään
saakka ja asenna päällyste avoimen
ajan jälkeen.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.
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3. L eikkaa ja poista seinänvierustan
päällyste liiman kuivumisen jälkeen
(24 tuntia) 10 cm levyisellä nora® -
lineaarilla ja mattoveitsellä.

4. Levitä nora® profix 90 seinään ja hio
hyvin. Leikkaa sitten suojapaperista
pois n. 2 cm.

5. L eikkaa kulmanpyöristyslista oikeaan
pituuteen – leikkaa ulko- ja sisänurkissa
profiilileikkurilla viistoon – ja liimaa.

6. Aseta nora® profix 90 -asennusnauha
maks. 2 mm:n päähän lattiapäällysteen
reunasta ja hio hyvin kiinni.
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7. L eikkaa suojapaperi sisä- ja ulkokulmissa viistoon. Poista liimatessa aina
vain se osa, jota juuri liimataan.

8. L eikkaa jalkalistaa varten tar-vittavat
päällystekaistaleet oikeaan kokoon
(leveys 19 cm).
		Leikkaa sisä- ja ulkokulmat nora® -
sabluunan avulla oikeaan kulmaan.

9. P oista suojapaperi lattialta, aseta
päällystekaistale siististi aiemmin asennetun lattiapäällysteen viereen.
		
Poista lopuksi suojapaperi seinältä,
aseta päällyste paikalleen ja hio
kiinni.

10. L eikkaa liimatut päällystekaistaleet
ulkokulmista viistoon nora® -sabluunan
avulla.
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11. A
 seta seuraava päällystekaistale
oikeaan kohtaan ja hio kiinni.

12. L attiapäällysteeseen liittyvät saumat
on saumattava. Tämä voidaan tehdä
24 tunnin jälkeen hitsaamalla nora® hitsauslangalla tai saumaamalla heti
asennuksen jälkeen nora® -1-komponenttimassalla (ks. käsittelysuositus
”Saumaus”).

13. S
 isä- ja ulkokulmat sekä vastakkaiset
liitokset on saumattava nora® -1-komponenttimassalla. Nämä saumat
voidaan saumata heti asennuksen ja
nestemäisellä nora® -vahalla vahaamisen jälkeen (ks. käsittelysuositus
”Saumaus”).
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Yhteystiedot:
Puh.:
FI +358 3 271 0600
DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Linkki videoon:
www.nora.com/installation

Sähköposti: info@nora.com
www.nora.com
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