KIINNITYS RITILÄN PÄÄLLE
YLEISKÄYTTÖISELLÄ
KIINNITTIMELLÄ
näitä kiinnittimiä ja ruuveja
saa myös tarvittaessa
valmistajalta

VIGIL ANTISLIP -VINYYLILEVYJEN
ASENTAMINEN
1. Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva.
2. Poista vinyylilevyt pakkauksesta ja anna niiden
lämmetä asennuksen helpottamiseksi.
3. Merkitse alue, jolle vinyylilevyt asetetaan.
4. Käytä kaksiosaista vedenkestävää ulkolaattojen
kiinnitykseen soveltuvaa liima-ainetta. Sekoita
valmistajan ohjeiden mukaisesti
5. Käytä 3 mm:n laastikammalla varustettua silotelastaa.
Levitä liima-ainetta lattiaan merkitylle alueelle
enintään 2 neliömetrin alalle.
6. Aseta vinyylilevyt liima-aineen päälle ja paina niitä
VAROVASTI lattiaan.
7. Anna vinyylilevypinnan kuivua 6 - 8 tuntia ennen kuin
niillä kävellään.
8. Kun liima-aine on kuivunut, leikkaa ylimääräinen
liima-aine mattoveitsellä pois vinyylilevyjen reunoilta.

INSTALLATION

VIGIL ANTISLIP -LIUKUESTEPINNAN
ASENTAMINEN PORTAANETUREUNAAN
/ METALLIKATTEESEEN

VIGIL ANTISLIP - LIUKUESTEPINTOJEN
ASENTAMINEN TIKASASKELMIIN

TIKASASKELMA

TIKASASKELMA

KIINNITYS LEVYN PÄÄLLE
TEK-RUUVILLA

VIGIL ANTISLIP -LIUKUESTEPINNAN
ASENTAMINEN PORTAISIIN
1. Puhdista betoni/laatat liuotinaineella ja rätillä niistä
kohdista, joihin liukuesteet asennetaan. Puhdista
liukuesteiden alapuoli. Muista käyttää
kumihansikkaita.
2. Aseta kukin liukueste haluttuun paikkaan ja varmista,
että ne sopivat.
3. Aseta liima-aineputkilo kittipistooliin. Riko putkilon
sinetti ja kiinnitä suutin. Leikkaa suuttimen päätä niin,
että liima-ainetta puristuu ulos sopiva määrä.
4. Purista 3 tippaa liima-ainetta ensimmäisen
asennettavan liukuesteen takapuolelle. Aloita
ylimmästä portaasta.
5. Aseta liukuestepinta haluamaasi paikkaan portaalle
ja paina liukuestettä päältä ja sivusta niin, että se
kiinnittyy hyvin sekä portaan päälle että etureunaan.
6. Toista asennusvaiheet muille portaille.
7. Puhdista ylimääräinen liima-aine liukuesteen reunoilta
asetonilla ennen kuin se kuivuu.
8. Varmista, ettei portaita käytetä, kunnes
liima-aine on kuivunut. (Kuivuminen kestää
noin 6 - 8 tuntia).
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1. Varmista, että tikkaiden askelmat ovat puhtaat eikä
niistä irtoa maalia tai ruostetta. Puhdista askelmat
pyyhkimällä ne liuotinaineella. Raaputa mahdollinen
ruoste irti, neutraloi ruostejäämät
ruosteenmuuntaja-aineella ja puhdista pinta
liuotinaineella.
2. Ota tikasaskelmien liukuestepinnat pakkauksesta
ja pyyhi pöly ja muu lika kontaktipinnoista
(Colorbond Steel) liuotinaineella.
3. Aseta sikaflex 291 -liima-aineputkilo kittipistooliin ja
kiinnitä suutin.
4. Leikkaa suuttimen päästä noin 25 mm, jolloin suuttimen
reiän halkaisija on noin 6 mm.
5. Pursota liima-ainetta reilunkokoisina tippoina jokaisen
pyöreän liukuesteen keskikohtaan niin, että liima-aine
peittää noin neljänneksen liukuesteen pituudesta.
Pursota liima-ainetta yhdellä kertaa enintään 20
liukuesteeseen.
6. Aseta pyöreä liukueste ylimmän tikasaskelman
päälle ja paina sitä samalla, kun käännät liukuestettä
edestakaisin. Paina liukuestettä askelmaa vasten,
kunnes kummastakin päästä pursuaa liima-ainetta.
7. Varmista, että liukueste on haluamassasi asennossa
ja pyyhi ylimääräinen liima-aine tarvittaessa
kummastakin päästä.
8. Pyyhi toiseksi ylin tikasaskelma liuotinaineeseen
kostutetulla rätillä ja toista vaiheet 6 ja 7.
9. Älä käytä tikkaita kuuteen tuntiin liukuesteiden
asennuksen jälkeen. Tärkeää: Noudata tikkaiden
käytössä varovaisuutta ja käytä aina tarvittaessa
suojavarusteita.

10 mm:n tippoja
SIKAFLEX 291 liima-ainetta
PORRASASKELMA
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