Seinäkorkki Wicanders DEKWALL asennusohje
Alusta
Alustan pitää olla suora, kiinteä, kuiva, luja ja puhdas, eikä siinä saa olla sementtiliimaa, liimajäänteitä,
öljyjä tai muita lopputulosta huonontavia aineita. Erittäin imevät alustat on primeroitava liimalla
laimennettuna 1:2 veden kanssa.
Olosuhteet
Seinäkorkkipakkaukset tulee sopeuttaa asennusolosuhteisiin kuivassa, ilmastoidussa huoneessa vähintään
48 h ennen asennusta. Pakkaukset avataan vasta ennen asennuksen aloittamista.. Asennuksen aikana ja
sen jälkeenkin tulee olla +18°C- +28°C ja ilman suhteellisen kosteuden (%RH) 35%RH - 65%RH.
Wicanders Dekwall sienäkorkki on luonnontuote jolle laattojen väliset sävyerot ovat oleellisia, viehättäviä
luonteenpiirteitä. Saavuttaakseni itseäsi parhaiten miellyttävän lopputuloksen, voit lajitella laattoja useasta
pakkauksesta ennen asennusta.
Tarvittavat työkalut

Kumivasara, rulla, mitta, mattopuukko, kynä, suorakulma, merkkausnaru,
lyhytkarvainen mohairtela, puhdistusliina.

Mittaus

Merkitse seinän keskipiste käyttäen merkkausnarua piirtäen kaksi symmetristä
viivaa kulmasta kulmaan ja käyttäen niiden kohtaamispistettä aloituspisteenä.
Tarkasta, että näistä lähtevät kaksi linjaa muodostavat 90°suoran kulman.
Liimaus tehdään nk. kontaktiliimaus menetelmällä
Liimaus
Wicanders Dekwall seinäkorkit asennetaan kontaktiliimausmenetelmällä käyttäen
vesiohenteista dispersioliimaa (lattia- ja seinänpäällysteiden liimaamiseen). Suositeltavia
liimavalmistajia ovat esim. Kiilto Oy ja Casco.
Kontaktiliimaus tarkoittaa että liima levitetään sekä liimattavaan alustaan että seinäkorkin
pohjaan.

Mittaa seinän mitat keskeltä reunoihin.
Varmista, että seinän reunimmaiset palat ovat leveämpiä kuin 5 cm.
Jos em. vaatimus ei täyty, tee uudet linjaukset seinään siten että ne täyttyvät.
Aloita asennus vaakasuoran ja pystysuoran linjan risteävästä kohdasta eteenpäin.

Sekoita liima tasalaatuiseksi ennen asennuksen aloittamista.
Levitä liima mohairtelalla korkin pohjan ja seinään.
Odota, kunnes liian on kuivunut (n. 45-60 min). Kun liima on kuivunut, näet viivat jälleen
seinässä.
Vältä liian suurta liimamäärää. Oikea liimamäärä on n. 150 g/m2 laattaan ja 150 g/m2
seinään.
Kuivumisaika: Anna liiman kuivua täysin (kun liima on kuivunut se muuttuu värittömäksi).
Kuivumisaika on noin 45-60 minuuttia riippuen lämpötilasta ja ilman suhteellisesta
kosteudesta
Liiman avoin aika
Laatat:

Esiliimatut laatat ovat käyttökelpoisia jopa vuorokauden päästä, jos ne varastoidaan liiman
kuivumisen jälkeen kuivassa, lämpimässä tilassa, valolta suojattuna.

Alusta:

Asennusaika on noin 2-3- tuntia siitä kun liima on muuttunut värittömäksi. Jos asennat
esiliimattuja laattoja, asennusaika vähenee 1 tuntiin.

Wicanders Dekwall asennetaan aina tiilikuvioon toistuvissa riveissä päätysaumat ovat 1/3 tai
1/2 osa limityksessä.
Aloita asennus aloittamalla keskikohdan ruudusta painamalla laatta varovasti paikalleen
erityisesti kulmia vahingoittamatta.
Jatka asentamista järjestelmällisesti eteenpäin. Varmista, että laatan lähtökulmat ovat
oikeassa paikassa edelliseen laattaan nähden, koska laattaa on hankala irroittaa sen jälkeen
kun se on painettu kiinni alustaan.

Kun leikkaat reunimmaista palaa oikeaan kokoon, tee se kuvan mukaisesti eli asenna
leikattava laatta edellisen asennetun laatan päälle ja laita sen päälle seinästä lähtemään
laatta, jota käytät mitoittamaan tarvittava viimeistelypalan koko kuvan mukaisesti.

Tekninen neuvonta

