Hyvä asiakkaamme, kiitos kun valitsit Flexiteekin!
Kun seuraat näitä ohjeita, onnistut saumaamaan Flexiteek-kannen ammattimaiseen tapaan.
Saumaus on tarpeellista, jos Flexiteek palasi ovat valmistettu ilman reunalistoja. Tällöin pohjien
uritusprofiili jäisi näkyviin päädyistä. Lisäksi jos pala tulee veneen rakenteeseen kiinni, tarvitaan väliin
saumaus.

Saumausohjeet
Saumaustyylejä on monia erilaisia. Seuraamalla ohjeitamme onnistut varmasti tekemään siistit saumaukset
ja näin ollen saamaan viimeistellyn ulkonäön Flexiteek-kokonaisuuteen.
Olosuhteet
-

Suositeltu saumauslämpötila on 12-20 C.
Vältä saumaamista suorassa auringonpaisteessa, jotta liiman työaika on riittävä.

Tarvikkeet
-

Bostik-liimamassa
Saumauslasta
Kaukalo tai muu alusta
Roskapusseja

- Liimapistooli
- Teippiä
- Käsipaperia tai pyyhkeitä

Valmistelut
-

-

Imuroi saumauspinnat puhtaaksi.
Pyyhi asennuspinnat Bostik Cleanerillä.
Suojaa saumausalue teipillä, joka on tarkoitettu ulkotiloihin ja tarkkaan työhön.
Teipin merkitys on suuri:
o Ohut teippi ei jätä liimamassaan korkeita reunoja.
o Hyvän liimapinnan omaava teippi ei päästä massaa teipin alle.
Parhaan lopputuloksen saat, kun suojaat sekä Flexitiikin
että veneen pinnat.
Tarkasta lopuksi, että:
o Teippien linjat ovat sulavat.
o Teippi on kaikkialta liimautunut pintaan kiinni.

Saumaus
-

-

Käytä saumaukseen ainoastaan Bostik-liimamassaa.
Helpointa on käyttää 290 ml hylsyä ja silikonipistoolia.
o Jos tilaa on ympärillä riittävästi ja saumattavaa paljon,
silloin on fiksua käyttää 600 ml makkaraa ja siihen
tarkoitettua liimapistoolia.
Pursota liimamassaa saumausalueelle.
Varmista, että massa peittää pinta-alan kokonaan.

-

-

Käytä ylimääräisen liimamassan poistamiseen saumauslastaa.
o Valitse lastasta oikea kulma.
o Kostuta lastan pinta pesuainevedellä.
§ Esimerkiksi 50 % käsitiskinpesuainetta ja 50 % vettä.
§ Tämä tekee saumauspinnasta tasaisen ja massa
pyyhkiytyy lastasta helposti pois.
o Liu’uta ylimääräinen massa pois käyttäen lastan litteää puolta.
o Pyyhi käsipaperilla/pyyhkeellä lastasta massat pois ja kostuta se uudelleen.
o Toista prosessi, kunnes olet työstänyt koko saumausmatkan.
Ahtaisiin paikkoihin ja kulmiin on joskus hyvä käyttää lastan sijaan sormea.
o Pesuainevedellä kostutetulla sormella on myös hyvä viimeistellä kaikki epätasaisuudet.

Lopputyöt
-

Poista suojausteipit.
o Aloita Flexiteekin suojaavasta teipistä.
o Sen jälkeen poista veneen pintaa suojaava teippi.
§ Jos sitä poistaessa liimamassa venyy/tippuu Flexiteekin päälle, odota että massa on
täysin kuivunut, jonka jälkeen voit helposti hioa kuivuneen massan pois.
o Jos massaa menee veneen pintaan väärään kohtaan, kannattaa se poistaa märkänä Bostik
Cleanerillä tai pesuaineella.
§ Kuivuneena massan voi veneen pinnasta varoen rapsuttaa pois esimerkiksi
muovipleksin palasella.

Liimamassan pinta nahkoittuu lämpötilasta riippuen 10-25 minuutissa.

