
Tuotteet:  Corklinoleum, Bulletin Board

Yleistä

Corklinoleum on tarkoitettu lattianpäällysteeksi urheiluhalleihin, liikuntasaleihin jne , mutta sitä voidaan 
käyttää myös ilmoitustaulumateriaalina joko liimattana suoraan seinään tai erilliselle levylle. Corklinoleum 
voidaan asentaa molemmin puolin. Bulletin Board on seinäpinnoille tarkoitettu ilmoitustaulumateriaali, 
joka voidaan asentaa vain etupuoli ulospäin (liimapuolella on leima). 
Asennettaessa Corklinoleumia ja Bulletin Boardia suurille seinäpinnoille tarkista mahdolliset paloturval-
lisuus vaatimukset.

Edellytykset
Alustan tulee olla kuiva, kiinteä, liikkumaton, puhdas, pölytön, rasvaton sekä tasainen (ei irto-osia). 
Tarkista, että seinäpinta on tarpeeksi tukeva asennukseen. Corklinoleumia, Bulletin Boardia ja käytettävää 
liimaa säilytetään niin kauan asennustiloissa, että ne ovat mukautuneet huoneen lämpö- ja kosteusolo-
suhteisiin. Materiaalit asennetaan normaalissa huonelämpötilassa.

Liimasuositukset

Kiilto 2 Plus, Cascoproff 3448 tai vastaavat liimatehtaan suosituksen mukaisesti.

Kiinnittäminen seinään

Maton yläreuna kontaktiliimataan10-15 cm. Kiilto Akvapren -kontaktiliima tai vastaava, jotta vuota ei valu 
alas ennen kuin liima on kuivunut. Vaihtoehtoisesti voidaan yläreuna kiinnittää pienillä nauloilla, mahdol-
lisesti yhdistettynä listaan, jos seinään voidaan naulata. Jos matossa on rullajännitystä, rullan päät hiero-
taan ja kontaktiliimataan. Levitä liima seinälle. Aseta vuota ja paina yläreuna tiiviisti kontaktiliimaan tai kiin-
nitä matto muulla tavalla. Paina loput matosta kiinni liimaan esimerkiksi liinaan kiedottua puukuitulistaa 
apuna käyttäen, jotta kaikki ilma puristuu ulos. Voit myös käyttää painorullaa.
Mahdolliset saumat leikataan teräsviivaimen avulla, jolloin pystysuoralla vedolla voidaan molemmat vuo-
dat leikata yhtäaikaa. Leikkaa alla olevan vuodan reunaa niin vähän kuin mahdollista, jotta ylimääräistä
kaistaletta poistettaessa ei myöskään liima lähtisi pois. Jos seinä on tasainen, voidaan saumat leikata lat-
tialla ja asennettaessa asettaa vuodat puskusaumaan. Huom! Saumoja ei hitsata.

Asennusohje



Asennus levylle

Kun asennetaan levylle, täytyy levy useimmissa tapauksissa lukita vastalaminaatilla. Vastalaminaatti-
materiaalina käytetään tavallisesti paperipohjaista vastalaminaattia. Asennus on molemmissa tapauksissa 
samanlainen siten, että juuttipuoli käännetään joko seinää vasten tai ulospäin seinästä.

Maalaus

Etu- ja pohjapuoli voidaan myös niin haluttaessa maalata peittävällä värillä. Käytä akrylaattipohjaista 
maalia, maalaa kaksi kerrosta. Pohjustusta ei tarvita.
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