KUNNOSSAPITO JA YLLÄPITO
Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö elementtejä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.
TUOTEKATEGORIA

AVATTAVAT T-LISTAKATOT

Tuotteet

Visona, Contur, Belgravia, Linear, Markant, Plaza

Danotile, Medley

Pinnoite

Valkoiseksi maalattu

Kalvopinnoite

Kunnossapito

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.
600 x 600 -kokoiset Belgravia-, Markant-, Plaza- ja Danotile-levyt on myös testattu 90 %:n suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa,
joten niitä voidaan käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy usein suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi
keittiöt ja laboratoriot.
Jos ilmankosteus on suuri, on syytä käyttää erityisiä korroosiosuojattuja kannatinjärjestelmiä.

Puhdistus

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla,
tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Pinttynyt lika ja
pienet vauriot on pyyhittävä puhtaaksi ennen päällemaalausta.

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla
Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, käyttäen tarvittaessa mietoa pesuainetta.

LINEAR: Levyjen oikean suuntauksen varmistamiseksi on tärkeää, että ne asennetaan
samoin päin. Tämä on tärkeää myös imuroitaessa tai maalattaessa. Kun painat levyä
ylöspäin (maalatessa) tai vedät sitä alaspäin (imuroidessa), varmista, että painat tai vedät
levyjä uritetusta reunasta poispäin.

Pinttyneen lian poistamiseksi voidaan tarvittaessa
käyttää vahvempia pesuaineita. Tuote kestää
kovaa puhdistusta väkevillä desinfiointi- ja pesuaineilla, joiden pH on erittäin korkea tai matala
pH (13,0 - 2,5).

Korjaus

Pinttynyt lika ja näkyvät pintavauriot ja naarmut on korjattavissa. Pintavauriot ja naarmut
voidaan korjata ja viimeistellä hiomalla se hiekkapaperilla tasaiseksi ennen maalausta.
Käytä maalatessa Danoline -korjausmaalia tai vastaavaa tuotetta (lähin RAL-väri 9003)
ja maalaustelaa. Rei’itettyjen tuotteiden ruiskumaalaus ei ole suositeltavaa, koska maalia
saattaa päätyä taustahuopaan, mikä muuttaa tuotteen akustisia ominaisuuksia.

Vaurioita ja naarmuja saattaa olla vaikea korjata, siksi on suositeltavaa vaihtaa vahingoittuneet
levyt uusiin.

Valaisimen
ripustin

DANOTILE: 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (vähimmäispaksuus 9 mm), enintään 3 kg:n yksiköt voidaan asentaa suoraan levyyn ilman
vahvikkeita. Suurempia moduulikokoja ja kaikkia kokoja 6 mm:n paksuudella varten tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa elementin
taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää
ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m² Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.
BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA, MEDLEY: 625 x 625 -kokoisiin moduuleihin asti (ei Tangent-rei’itystä), enintään 3 kg:n yksiköt voidaan
asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita. Suurempia moduulikokoja ja kaikkia Tangent-rei‘ityskokoja varten tarpeeksi vahva vahvikelevy
voidaan asentaa elementin taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla
enintään 3 kg / katon m². Lisää ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m². Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät
tee kuormitusta kattoon.
VISONA, CONTUR, LINEAR: Pienemmissä yksiköissä (enintään 3 kg) tarpeeksi vahva vahvikelevy voidaan asentaa elementin
taakse. Vahvikelevyn on ulotuttava pääkannattimiin asti, jotta kuorma välittyy niihin. Kokonaispaino saa olla enintään 3 kg / katon m². Lisää
ripustimia on käytettävä, jos kuormat ovat yli 3 kg/m². Yli 3 kg:n yksiköt pitää asentaa erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

TUOTEKATEGORIA

ITSEKANTAVAT KATOT

Tuotteet

Corridor 400, Corridor Swing

Corridor F30
Kalvopinnoite

Pinnoite

Valkoiseksi maalattu

Kunnossapit

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
toimistot, laitokset ja vastaavat tilat. Corridor 400- ja Corridor F30-levyt on myös testattu 90 %:n suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa, joten niitä voidaan käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy usein suuria lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tiloja ovat
esimerkiksi keittiöt ja laboratoriot.

Puhdistus

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla,
tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Pinttynyt lika ja
pienet vauriot on pyyhittävä puhtaaksi ennen päällemaalausta.

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla.
Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, käyttäen tarvittaessa mietoa pesuainetta.
Pinttyneen lian poistamiseksi voidaan tarvittaessa
käyttää vahvempia pesuaineita tai kun
puhdistusaikataulu vaatii tämän.

Korjaus

Näkyvämmät pintavauriot ja naarmut voidaan korjata käyttämällä täyteainetta ja hiomalla
se hiekkapaperilla tasaiseksi ennen päällemaalausta. Käytä maalatessa Danoline -korjausmaalia tai vastaavaa tuotetta (NCS 0700 tai lähin RAL-väri:9003) ja maalaustelaa.
Rei’itettyjen tuotteiden ruiskumaalaus ei ole suositeltavaa, koska maalia saattaa päätyä
taustahuopaan, mikä muuttaa tuotteen akustisia ominaisuuksia.

Vaurioita ja naarmuja on vaikea korjata, ja siksi
on suositeltavaa vaihtaa vahingoittuneet levyt
uusiin.

Valaisimen
ripustin

CORRIDOR 400: Enintään 3 kg yksiköt voidaan asentaa suoraan levyyn ilman vahvikkeita. Huom. maksimileikkaus asennettaessa levyn keskiosaa on Ø 265 mm / 265 x 265
mm Yli 3 kg:n yksiköt pitää tukea erikseen, jotta ne eivät tee kuormitusta kattoon.

Enintään 17 kg painoiset esineet voidaan
asentaa suoraan levyyn käyttäen sopivia kiinnikkeitä.

CORRIDOR SWING: Kattolevy ei ehkä kanna siihen ripustettujen esineiden painoa.

KUNNOSSAPITO JA YLLÄPITO

KUNNOSSAPITO JA YLLÄPITO
Asennus: Puhtaiden puuvillaisten käsineiden käyttö elementtejä käsiteltäessä varmistaa hyvän tuloksen ja katon ilman sormenjälkiä.
TUOTEKATEGORIA

KIINTEÄT KATTO- JA SEINÄPÄÄLLYSTEET

Tuotteet

Danopanel

Designpanel, Tectopanel,
Solopanel, Stratopanel

Contrapanel, Adit

Kinopanel, Amfipanel

Pinnoite

Valkoiseksi maalattu

Pintakäsittelemätön

Kalvopinnoite

Mustaksi maalattu

Kunnossapito

Suunniteltu normaaliolosuhteisiin, joissa suhteellinen ilmankosteus on
enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

CONTRAPANEL: Tuote on suunniteltu käytettäväksi urheiluhalleissa
ja vastaavissa tiloissa, joissa
olosuhteet eivät normaalisti ylitä
70 %:n suhteellista kosteutta ja
25 ºC:n lämpötilaa.
ADIT: Levyt on tehty tilaustyönä
ja ne on suunniteltu käytettäväksi
normaaliolosuhteissa (70 % ja
25 °C), esimerkiksi toimistoissa
laitoksissa ja vastaavissa tiloissa,
ellei toisin mainita.

Suunniteltu elokuvateattereihin,
teattereihin, studioihin ja vastaaviin tiloihin, joissa suhteellinen
ilmankosteus on enintään 70 % ja
lämpötila 25 °C.

DESIGNPANEL, TECTOPANEL: Levyt on myös testattu 90 %:n
suhteellisessa kosteudessa 30 ºC:n lämpötilassa, joten niitä voidaan
käyttää vaativissa kohteissa, joissa esiintyy usein suuria lämpötilan
ja kosteuden vaihteluita. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi keittiöt ja
laboratoriot. Jos ilmankosteus on suuri, on syytä käyttää korroosiosuojattuna kannatinjärjestelmiä ja levyjä, joiden pintakäsittely on kestävä
ja pestävissä.

Adit- ja Contrapanel-levyn sietokyky on myös testattu 90 %:n
suhteellisessa kosteudessa 30
ºC:n lämpötilassa, joten tuotetta
voidaan käyttää vaativissa
olosuhteissa, joissa esiintyy usein
suuria lämpötilan ja kosteuden
vaihteluita.
Puhdistus

Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lian poistaminen riippuu käytetystä maalista, mutta kevyt lika voidaan tavallisesti poistaa
kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Katso maalivalmistajan suositukset, jos tahrat ovat
pinttyneitä tai jos olet epävarma niiden puhdistamisesta.
CONTRAPANEL: Pöly voidaan poistaa pölyhuiskalla tai imurilla. Lika voidaan poistaa kostealla kankaalla, tavanomaisilla puhdistustavoilla ja
miedolla neutraalilla pesuaineella. Pinttyneen lian poistamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää vahvempia pesuaineita tai kun puhdistusaikataulu
vaatii tämän.

Korjaus

Näkyvämmät pintavauriot ja
naarmut voidaan korjata
käyttämällä täyteainetta ja
hiomalla se hiekkapaperilla
tasaiseksi ennen päällemaalausta.
Käytä maalatessa Danoline
-korjausmaalia tai vastaavaa
tuotetta (lähin RAL-väri 9003)
ja maalaustelaa. Rei’itettyjen
tuotteiden ruiskumaalaus ei ole
suositeltavaa, koska maalia
saattaa päätyä taustahuopaan,
mikä muuttaa tuotteen akustisia
ominaisuuksia.

Maalaa maalaustelalla. Käytä
samaa maalia kuin alkuperäisessä pintakäsittelyssä. Rei’itettyjen
tuotteiden suositeltavaa, koska
maalia saattaa päätyä taustahuopaan, mikä muuttaa tuotteen
akustisia ominaisuuksia.

Vaurioita ja naarmuja on vaikea
korjata, ja siksi on suositeltavaa
vaihtaa vahingoittuneet levyt
uusiin.

Käytä maalatessa Knauf Danoline-korjausmaalia tai vastaavaa
tuotetta (NCS S9000-N) ja maalaustelaa. Rei’itettyjen tuotteiden
ruiskumaalaus ei ole suositeltavaa, koska maalia saattaa päätyä taustahuopaan, mikä muuttaa
tuotteen akustisia ominaisuuksia.

Valaisimen
ripustin

Levy ei ehkä kanna siihen ripustettujen esineiden painoa, ellei
toisin mainita. Kevyet, enintään
3 kg/m²:n painoiset esineet
voidaan asentaa ripustamalla
kannatinrakenteeseen, jonka on
kestettävä esineen koko paino.

Kevyet, enintään 3 kg:n painoiset esineet voidaan asentaa
suoraan levyyn käyttäen sopivia
kiinnikkeitä. Yli 3 kg:n painoiset
esineet on ripustettava koolausjärjestelmään, jonka on kestettävä
esineen koko paino.

CONTRAPANEL: Kevyet, enintään. 3 kg:n painoiset esineet
voidaan asentaa suoraan levyyn
käyttäen sopivia kiinnikkeitä.
Yli 3 kg:n painoiset esineet on
ripustettava koolausjärjestelmään,
jonka on kestettävä esineen koko
paino.

Levy ei ehkä kanna siihen ripustettujen esineiden painoa, ellei
toisin mainita.

ADIT: Levy ei ehkä kanna siihen
ripustettujen esineiden painoa,
ellei toisin mainita.

TUOTEKATEGORIA

SISUSTUSELEMENTIT

Tuotteet

Curvex

Mitex

Pinnoite

Pintakäsittelemätön

Pintakäsittelemätön

Kunnossapito

Suunniteltu orgaanisten katto- ja seinäkuvioiden luomiseksi, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia
paikkoja ovat esimerkiksi toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

Suunniteltu orgaanisten katto- ja seinäkuvioiden luomiseksi, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 % ja lämpötila 25 °C. Tällaisia
paikkoja ovat esimerkiksi toimistot, laitokset ja vastaavat tilat.

Puhdistus

Riippuu valitusta pinnasta.

Korjaus

Riippuu valitusta pinnasta.

Valaisimen
ripustin

Levyt on tehty tilaustyönä, eivätkä ehkä kanna niihin ripustettujen esineiden painoa, ellei toisin mainita.
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