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174    Knauf Danoline Jatkuvarei’itteinen 

Kuva 1

45 mm Z-profiili

45 mm U-profiili

Ruuvi SN 3,5 x 30

Levyn reuna

Merkinnät:

A = Maks. 333 mm B = Maks. 200 mm      C = Max. 333 mm

Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö akustiikkalevyjä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä

JAKO
• Rei’itetyt seinälevyt asennetaan tavallisesti seinän yläosaan   

akustisten vaatimusten ja huoneen muodon mukaan.
• Rei’itetyillä levyillä voidaan kuitenkin päällystää koko seinä, jos 

tällä saavutetaan haluttu vaikutus. 
• Huomaa, että laajoissa katoissa on käytettävä liikuntasaumoja 

enintään 15 metrin välein molempiin    suuntiin. Katso 
yksityiskohtaiset piirustukset osoitteessa  
www.knaufdanoline.fi.

ASENNUS

• Asenna levyt samansuuntaisesti (punainen merkki vasten sinistä 
merkkiä).

• Asenna ensimmäinen rivi linjalangan avulla. 

• Kiinnitä levyt ruuvilla SN3,5 x 30

LEVYJEN VALMISTELU
• Hio kaikki reunat hienolla hiekkapaperilla, jotta kartonki ei pääse 

nousemaan.
• Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.

PAIKALLEEN ASENNUS

• SK-levyt on asennettava 2-5 mm:n etäisyydelle toisistaan, jotta 
saumausaineen asennus levyjen reunojen väliin onnistuisi.

• Varmista rei‘itysrivien välinen oikea etäisyys liitoksissa käyttämällä 
esim. rei’itystulkkia.

ASENNUSOPAS
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= Sauman täyttö

= Poista ylijäämät

= Sauman tasoitus

LEIKKAAMINEN

• Leikkaa elementit oikean kokoisiksi etupuolelta käyttäen 
pienihampaista sahaa. 

• Pohjusta reunat esim. Knauf yleispohjusteella.

SAUMAUS

• Tarkista, että ruuvit on upotettu ja että paneeleja ei ole työnnetty 
lähekkäin.

• Tarkista, että reunat on pohjustettu ja että ne ovat pölyttömiä.

• Käytä Knauf Uniflott -saumausainetta.

KNAUF UNIFLOTT ASENNUSTYÖKALUN VALMISTELU

• Valmistele saumausaine saumausainepakkauksen ohjeiden 
mukaisesti.

• Täytä putki saumausaineella käyttämällä kittilastaa.   Kiinnitä 
saumaussuutin.

• Aseta putki ja suutin saumauspistooliin.

SAUMAUS

• Täytä sauma saumausaineella (Knauf Uniflott).Käytä  
saumauspistoolia tai paina saumausaine saumaan saumauslastalla. 
Täytä sauma hieman yli ja varmista, että saumausaine ulottuu 
kaikkialle levyjen  reunojen  väliin.  Vältä  saumausaineen 
joutumista reikiin.

• Paina saumausaine alas vetämällä sormella saumaa pitkin. Saumaa 
uudelleen.

• Anna saumausaineen kuivua noin 45 minuuttia. 

• Poista ylimääräinen saumausaine.

• Anna saumausaineen kuivua.

• Lisää toinen saumausainekerros (Knauf  Uniflott). Täytä hiukan yli.

• Anna saumausaineen kuivua.

RUUVINREIKIEN TÄYTTÄMINEN

• Lisää saumausainetta (Knauf Uniflott). 
Täytä hiukan yli. 

• Anna saumausaineen kuivua.

HIOMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut.   

• Hio hienolla hiekkapaperilla, kunnes pinta on täysin tasainen. Varo 
vahingoittamasta kartonkipintaa.

ASENNUSOPAS
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Z-profiili 

Rei’itetty
liitin 

Vuorivilla

Saumaus - suorat reunat

Solopanel

MAALAAMINEN

• Varmista, että saumausaine on täysin kuivunut ja  että sen pinta on 
sileä ja pölytön.

• Pohjustus on tehtävä maalivalmistajan ohjeiden mukaan.

• Maalaa telalla, jotta rei’itettyjen levyjen akustinen huopa  ei  
tukkeutuisi maalista. Käytä hienoa mohair-telaa.

• Älä käytä maalikerrokseen liikaa maalia ja varmista, että maali ei 
ole liian paksua. 

ASENNUSOPAS

TIEDOT

SOLOPANEL - KIINTEÄ AKUSTINEN SEINÄ
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TUOTE NIMI SAP NRO L x P x K (mm)

Z-profiili 199089 30 x 45 x 45 x 2300

Ruuvi SN 3,5x30 3503 3,5 x 30

Knauf Yleispohjuste 253759 5 L

Dust Control, 
10 L 314844 10 L

Knauf Uniflott
  

253631 25 kg

Saumaustyökalu 4707 -

Saumauslasta 73962 -

TARVIKKEET




