
Knauf liimaus-
järjestelmä
Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa 
kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään run-
korakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvi-
määrällä. Knauf Liimausjärjestelmä säästää raken-
nuskustannuksia sekä vähentää levyasentajien 
työrasitusta ja parantaa työergonomiaa, koska 
ruuvaustyö vähenee huomattavasti. Tästä johtuen 
myös ruuvikantojen tasoitustyö vähenee oleellisesti, 
minkä seurauksena saadaan aikaan parempi pinta 
jatkokäsittelylle.

Kipsilevyjen kiinnittäminen seinään liimaamalla 
ei ainoastaan säästä aikaa ja työtä vaan myös 
parantaa seinärakenteen jäykkyyttä.

Knauf –liimausjärjestelmässä liiman levitys käy 
nopeasti ja helposti, ja se voidaan levittää metalli- 
ja puurankaan. Levyt kiinnitetään liimauksen jäl-
keen ruuvein, vain 9-12 ruuvia per levy. 
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Kipsilevyjen kiinnittäminen liimaa-
malla teräs- ja puurunkoseinään

Käyttöalue: Kevyet ei-kantavat väliseinät.

Runkoseinän asennus

Metalli- tai puurangat asennetaan perinteiseen tapaan liittä-

mällä kiskot ja rangat yhteen. Vaativissa ääniteknisissä koh-

teissa suositellaan käytettävän EPDM-tiivistysnauhalla varus-

tettua rankaa. Rangat kiinnitetään kiskoihin k450 / k600 

rankajaolla. Huomaa, että levytettäessä levy tulee asentaa 

ensin rangan avoimeen reunaan. 

Liimaus runkoon

Levyt liimataan runkoon Danogips Montagelim Stål&Trä -lii-

malla. Liima levitetään Danogips liimapursottimella, ja suut-

timena käytetään valkoista suutinta. Kiinnityksessä voidaan 

käyttää myös akkukäyttöistä liimapistoolia. Liimavanan leveys 

on 3-4 mm. Rangoille kannattaa levittää 2-3 levylle tarvittava 

liimamäärä kerrallaan. Rankoihin, joihin ei tule levysaumaa, 

sekä ylä- ja alakiskoihin levitetään suora liimavana. Rangoissa, 

joihin tulee levysauma, liima levitetään aaltomaisesti tai vaihto-

ehtoisesti levitetään kaksi pystysuoraa liimavanaa (molemmille 

puolin jatkosta yksi liimavana). Levyt tulee asentaa paikoilleen 

puolen tunnin kuluessa liiman levittämisestä.

Kipsilevyjen asennus

Metallirangat

Yksinkertaisissa levyseinissä levyt painetaan rankoja vasten ja 

nostetaan kattoa vasten. Levyt kiinnitetään yhdeksällä kipsile-

vylle tarkoitetuilla ruuvilla: kolme alakiskoon, kolme yläkiskoon 

sekä ruuvi joka rangan kohdalle levyn puolivälitasoon. Jos sei-

nän korkeus on yli 2.7 m, ruuvataan ruuvit joka rankaan 1.2 m 

välein pystysuunnassa. Kaksoislevytettävissä seinissä asenne-

taan sisin levy 5-10 mm lattiasta, katosta ja liitosseinistä siten, 

että akustiselle tiivistysmassalle jää tilaa. Kipsilevyt asennetaan 

perinteisellä tavalla limittäen. Levyt voidaan purkaa vielä noin 

puoli tuntia asennuksen jälkeen. 

Puurangat

Levyt kiinnitetään puurunkoon samalla tavalla kuin metalliran-

koihin, paitsi että ruuvimäärää lisätään jos rangat eivät ole 

kaikilta osin niin suoria, että liima kiinnittäisi levyt rankaan.

Levyasennuksen suunta

Huomaa, että levytettäessä levy tulee 

asentaa ensin rangan avoimeen reunaan. 
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Kiinnikkeet k400

Ruuvit k600 mm tai k450 mm Metallirunko
U-kisko: SK, SKP, SKT, QSK, QSKP, QSKT 
C-ranka: LPR, R, QR, RdB

Yksinkertainen levytys

Knauf kipsilevyt 13 mm kiinnitetään runkoon liimaten ja ruuvaten. 

Ruuvipituus (metalliranka) vähintään 25 mm.

Ruuvipituus (puuranka) vähintään 32 mm.
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Kaksinkertainen levytys

Ensimmäinen levykerros liimataan ja ruuvataan runkoon edellä 

mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Levy: Knauf kipsilevy 13 mm

Ruuvipituus (metalliranka) vähintään 25 mm

Ruuvipituus (puuranka) vähintään 32 mm

Toinen levykerros

Kaksoislevytetyissä seinissä liima levitetään ensimmäisen levy-

kerroksen levyjen päälle. Liima levitetään jatkuvana nauhana 

ylä- ja alakiskojen kohdalle sekä aloituslevyn reunakohdille. 

Alemman kerroksen saumakohdissa liimaa ei levitetä levyn 

reunaohennuksen kohdalle vaan ohennuksen viereen. Päällim-

mäisen levykerroksen levysaumojen kohdalla liima levitetään 

alustaan aaltomaisesti, jotta levyt sauman molemmin puolin 

kiinnittyvät alustaan. 

Liimaa voidaan pursottaa 2-3 levylle kerrallaan. Tämän jälkeen 

levyt kiinnitetään yhdeksällä kipsilevyruuvilla samaan tapaan 

kuin ensimmäinen levykerros. Korkeissa seinärakenteissa vaa-

kasuorat levyjatkokset eivät vaadi tukirakennetta ulommaisen 

levykerroksen päätyjatkoksien alle, ainoastaan suoran liima-

vanan vaakasuoraan jatkoksen ylä- ja alapuolelle. 

Akustinen tiivistys liimalla

Ääniteknisesti vaativissa seinärakenteissa ensimmäinen levy 

jätetään 5-10 mm irti lattia- ja kattopinnasta. Tämä lattian, 

katon ja seinäliitoksien yhteydessä oleva rako täytetään akus-

tisella akryylimassalla. Täyttö voidaan tehdä myös Danogips 

Montagelim Stål&Trä –asennusliimalla tai vaihtoehtoisesti 

akustisella tiivistysmassalla.

Materiaali

Seinärunko voi olla puu- tai metallirunkoinen. Levy-

tyksessä käytetään 13mm paksua ja 900 mm tai 

1200mm leveää kipsilevyä. Liimauksessa käytetään 

Danogips Montagelim Stål&Trä -liimaa, joka pursote-

taan Danogips-käsiliimapistoolilla tai sopivalla akku-

käyttöisellä liimapistoolilla. Kipsilevyt tulee ehdot-

tomasti varastoida tasaisella alustalla. Leikattuja 

levypaloja ei tule pitää kallellaan seinää vasten.

Liima ei saa jäätyä. Sopiva liimauslämpötila on min. 

+10 °C. 

Liimaa voidaan käyttää vielä -5 °C lämpötilassa, 

mutta kipsilevyt on asennettava paikalleen välittö-

mästi liimalevityksen jälkeen. Liima tulee kuitenkin 

säilyttää huoneenlämpötilassa (n. 15 °C). Liiman säi-

lyvyysaika on n. 12 kuukautta.

Puhdistus

Asentamisen aikana liimapistooli voidaan säilyttää 

suuttimineen vesiastiassa. Pistooli ja suutin puhdis-

tetaan käytön jälkeen. Liimapurseet pestään pois 

vedellä ja saippualla.
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Liimavana

Liimavana (liimaus levyn 
ohennuksen viereen)

Aaltomainen liimavana

Kaksinkertainen levytys

Knauf kipsilevyt 13 mm kiinnitetään runkoon liimaten ja ruuvaten. 

Ruuvipituus (metalliranka) vähintään 35 mm.

Ruuvipituus (puuranka) vähintään 44 mm.
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