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KIPSPLAATIDE LIIMIMINE

Kinnituskips on hea varuvõimalus plaatide paigaldamiseks betoonist,
tellisest, kergbetoonist jne seintele. Liimpaigaldus sobib eriti hästi vana
betoonseina uuendamiseks, kui tavapärane krohvimistöö on keeruline. Kui
soovitakse krohvitud pinda, võib kipsplaate pärast paigaldamist krohvida
kipsipõhise valmisseguga. Lisateavet kipsipõhiste krohvisegude kohta leiate
meie veebilehelt.

Milline sideaine valida?
Eelkõige oleneb kasutatava sideaine tüüp
alusest.
Kinnituskips Norgips Gipsbruk
Keemiliselt tarduv kipsipõhine segu, mida
kasutatakse liimpaigalduseks ja parandustöödeks. Norgips Gipsbruk sobib hästi
töötlemata aluspinnale, nt kipsplaat,
betoon, tellis, kergbetoon jne. Niiskust
imavat aluspinda peab enne plaatide
paigaldamist kruntima Knaufi kollase
krundiga (Norras on tootenimi Knauf primer
(gul)). Kinnituskips Norgips Gipsbruk on
pakitud kotti ja seda tuleb veega segada.
Tardumisaeg on olenevalt segu vahekorrast
30–60 minutit. Mida imavam on aluspind,
seda vedelam peab segu olema. Seguanumad ja töövahendid tuleb pärast iga segu
tegemist ära puhastada.
Plaadisegu
Sobib hästi töötlemata/värvitud aluspinnale,
nt kipsplaat, betoon, krohv, tellis, kergbetoon jne. Oluline on eemaldada aluspinnalt rasvained, kasutades salmiaaki või
teisi rasvalahustavaid pesuaineid.
Paigaldamisel toimitakse samamoodi nagu
kinnituskipsi Norgips Gipsbruk puhul.
Montaažiliim
Kasutatakse eeskätt kipsplaadi liimimiseks
kipsplaadile või teistest materjalidest alusele
nagu eespool mainitud. Saadaval on
mitmesuguseid montaažiliime.
See, millist liimi kasutada,
oleneb alusest.

Pange seinale üks plaat
korraga ja koputage see
paika. Plaadi alla pange
kipsplaadi tükid vms,
millele plaat toetub, kuni
liim kuivab.

Kontrollige jooksvalt, et
plaadid oleksid loodis ja
üksteise suhtes tasa, ja
tehke paari minuti pärast
järelrihtimine.

Paigaldamine betoonile,
tellisele jne
Aluspind peab olema kindel, puhas, tolmuvaba ja lahtise krohvita. Õli, rasv jne tuleb
eemaldada. Suured ebatasasused tuleb
maha taguda ja niiskust imav aluspind
kruntida Knaufi kollase krundiga. Kui aluspind on väga ebatasane, tasub kasutada
alusel 100–150 mm kipsiribasid. Ribad
paigaldatakse sammuga c/c 400 mm ja
kinnitatakse alusele kinnituskipsiga. Plaatide
paigaldamiseks kasutatakse kinnituskipsi.
Kipsplaate ei tohi panna otse vastu
põrandat, vaid põrandast 10–15 mm
kõrgemale. Kuivamisaeg on
olenevalt temperatuurist
u 1 ööpäev.

Kinnituskipsi segu pannakse plaatidele
kämpudena iga 300 mm tagant. Plaadi
servadesse pannaks kinnituskips triipudena.
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Montaažiliim kantakse plaadi servadele ja
rõhtsate ribadena plaadi sisepinnale sammuga
200 mm.
www.norgips.no

