Installasjonsveiledning

Innkassinger

1 Merk av kassens dimensjon på

2 Hjørner og ender kuttes med

4 Påfør Adefix lim på kassens

5 Viktig! Alle skjøter og ender

6 Kassen presses lett på plass.

8 Ender kan lukkes ved gjær-

9 NB! Kasse LC3, 300x300

veggen med krittsnor. Pass på
at veggen er grunnet og fri for
støv.

langsider mot vegg og tak.

7 Overgang vegg og tak fuges

med Adefix Lim. Fyll med ekstra lim om nødvendig. Vask/
glatt med en fuktig svamp.

Lim Adefix for montering på
tak/vegg.
Forbruk 1 tube pr 3 m kasse.

sag.

minimum 3 mm skal helfylles
100% med lim, type Adefix +.
Skjøteplugger monteres.

ding. Skjøter skal ha minimum 3 mm åpning. Åpning
skal være helfylt med lim.

Lim Adefix +
for skjøter på kasser 25-30
skjøter pr. tube

3 Pass på å fjerne støv før mon-

tering. Bruk en fille eller børste.
Pass også på at tak og vegg er
fri for støv.

Følg krittmerke for rett vinkel.
Fjern overflødig lim med en
sparkel.

monteres på lekte med gipsskruer.

Plugger til skjøting

Hvordan male innkassinger?
Steg 1: Forarbeid
Start med å rengjøre. Fjern støv, skitt og fettflekker fra underlaget med egnet såpe.
Sørg for at undelaget er rent, fast og tørt.
Først sparkler du med LETTSPARKEL FIN og PERFORERT PAPIRREMSE PÅ ALLE SKJØTER.
Så sparkler du med LETTSPARKEL MEDIUM
(oppfylling). Til slutt sparkler du med LETTSPARKEL FIN som utgjevning.
Slip bort overskytende sparkel med sandpapir 180 korning, og fjern støvet.
1. Rengjør
2. Sparkle
3. Slip og fjern støv

Steg 2: Grunning
For å få et jevnere underlag lønner det seg å grunne en gang med samme rullekvalitet
som brukes til toppstrøkene. Da blir det lettere å få et pent og varig resultat.
1. Grunn èn gang

Steg 3: Maling
For å få god dekk og best holdbarhet må du male 2 strøk. Mellom strøkene anbefaler vi å
slipe lett med et fint sandpapir 180 korning, og fuge med
Jotun malerfug. Det gjøres for å fjerne støv som evt. har festet seg i malingen etter første strøk.
Dette er spesielt viktig hvis du velger en blank maling.

Fordeler ved Deco sine innkassinger:
•

Rask montering

•

Perfekte 90 graders hjørner

•

75% mindre malerarbeid

•

Fuktbestandig

•

Platene er av ”dødt” materiale

•

Høy Isolasjonsverdi

og sprekker ikke

•

Perfekt underlag for maling

For spørsmål ta kontakt med Deco Systems AS www.decosystems.no.
Tlf: 33 46 00 002 Epost: post@decosystems.no
https://www.youtube.com/watch?v=0ElHwfNipek

