JÄMERÄ – KIVITALON JULKISIVURAPPAUS DIESSNER -TUOTTEILLA
1. Suojaa huolellisesti kaikki ne pinnat, joita ei ole tarkoitus käsitellä.
2. Tee vesipeltien ja muiden peltien alustat valmiiksi oikeaan kaltevuuteen. Ovi- ja
ikkunapielet on esioikaistava jos karmin ja aukon väli on yli 15 mm (mikäli aukonpielet
halutaan suoriksi)
3. Asenna vesipellit paikoilleen ennen varsinaista rappaustyötä. Suojaa myös ne
huolellisesti. Varusta vesipenkit ylösnostolla ja rappauskantit. Vesi- ja mahdollisten
kerrospeltien on ulotuttava riittävästi irti seinäpinnasta (40 -50 mm), jottei vesi ja lika
valu seinäpinnoille.
4. Asenna sinkityt rappausohjurit, jotta kulmista, pielistä ja sokkelilinjasta saadaan suorat
ja siistit. Ne voivat olla valmiita erikoiskappaleita tai voi käyttää perinteisiä lautoja.
5. Kostuta alusta ennen pohjarappauksen tekoa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää DIESSNER –
Syäpohjustetta TGW ohjeen mukaan, jolloin alustan kostutusta ei tarvita. Pohjustus
tasaa alustan imua ja parantaa tartuntaa alustaan.
6. Pohjarappaus tehdään DIESSNER – Kevytlaastilla FLP kevytkuitulaastilla yhtenä
kerroksena 20 mm asti. Siporex - pinnalla riittää yleensä noin 10 kg/m2, n. 10 mm:n
kerros. Pinta voidaan hiertää tarvittaessa sienihiertimellä sileämmän pinnoitusalustan
saavuttamiseksi. Hierron merkitys on suurempi, jos pinta halutaan maalata tai
ruiskuttaa.
7. Pohjan imua tasaamaan ja mahdollista hiertoa helpottamaan ja lopputulosta
parantamaan tehdään pohjustus DIESSNER – Pinnoiteprimerillä PG tai PGF (PGF pohjuste voidaan sävyttää pinnoitteen kanssa samansävyiseksi).
8. Varsinainen pinnoitus voidaan tehdä läpivärjätyillä pintalaasteilla tai maalaamalla.
Läpivärjättyjä pintalaasteja ovat:
- - DIESSNER –Mineraaliset pinnoituslaastit SBP, MRP-E, MP
- - DIESSNER –Pintarevittävä jalolaasti KP
- - DIESSNER –Silikonihartsipinnoituslaastit SHP-R ja SHP-K
- - DIESSNER –Silikaattipinnoituslaastit SH-R ja SH-K
- - DIESSNER –Keinohartsipinnoituslaastit KH-R ja KH-K
Julkisivumaaleja ovat:
- - DIESSNER – Silikonihartsimaali Silicon Plus
- - DIESSNER –Microsilikonihartsimaali Microsan
- - DIESSNER –Elastinen julkisivumaali Elastic Uno
- - DIESSNER –Siporexpinnoite PB
- - DIESSNER –Sävyerojentasausmaali AGF
- - DIESSNER –Keinohartsidispersiomaali Fasil Plus
- - DIESSNER- Saneerausmaali eristerappaukseen Top San
9. Pohjalaastia pitää tarvittaessa jälkihoitaa vesisumutuksella liian nopean kuivumisen
ehkäisemiseksi.
Tarkemmat tuotekohtaiset ohjeet ovat tuotekorteissa
Tämä on työohje ja tarkemmat suunnitelmat kohteeseen tekee pääsuunnittelija.

