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ASENNUSOHJE – Kitchen Wall

Lue tämä asennusohje huolellisesti ja tarkista levyjen 
virheettömyys ennen kuin aloitat Kitchen Wall -levy-
jen asentamisen.

HUOM! Paketista liian aikaisin avatut tai kuivassa sisäilmassa 
varastoidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti. Levyt voi-
daan suoristaa seuraavasti:
1) Kovera muoto (maljamuoto), kun kuviopinta on ylöspäin.

• nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: laita 
kostutettu pyyhe kuviopinnalle ja anna kosteuden 
imeytyä pintaan.

• hitaampi toimenpide/avaamaton paketti: Käännä 
levy nurinpäin, aseta paino levyn päälle ja anna 
vaikuttaa yön yli.

2) Kupera muoto (kupumuoto), kun kuviopinta on ylöspäin
• nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: 

Käännä levy ja laita kostutettu pyyhe levyn taustapin-
nalle ja anna kosteuden imeytyä pintaan.

• hitaampi toimenpide: Suojaa kuvioipinta, aseta paino 
levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.

Hieman kovera/kupera levy voidaan liimata ongelmitta 
seinään ilman edellä mainittuja toimenpiteitä.

Valmistajan hyväksymät 
asennusliimat
Kitchen Wall on 3 mm paksu sisustuslevy (korkeapainela-
minaatti), joka on tarkoitettu liimattavaksi kiinteään seinä-
rakenteeseen. Varmistaaksesi levyn kiinnityksen ja takuun 
voimassaolon, noudata asennusohjeita ja käytä vain väliti-
lalevyn valmistajan testaamia ja hyväksymiä liimoja:

• Berry Alloc Seinäliima
• KiiltoFix Masa
• Bostik Maxi-Bond
• Casco AquaSeal.

Käytön rajoitukset
Kitchen Wall- levyjä ei saa asentaa kaasu- tai puuliesien 
välittömään läheisyyteen.

Seinän vaatimukset
Onnistuneen lopputuloksen edellytyksenä on, että seinä on 
kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, pesuaineeton sekä kui-
va. Mikäli liimauspinnan epätasaisuus ylittää 2 mm 1 metrin 
matkalla, tulee pinta tasoittaa. Pinnassa olevat kolot tulee 
täyttää tasoitteella ja kohoumat hioa tasaiseksi.

• Suosittelemme tasoite- ja betonipintojen primerointia 
pölynpoiston jälkeen. 

• HUOM! Käytä kipsilevyyn liimattaessa 4 mm;n liimakam-
paa koko levyn pinta-alalla.

• Vanhan päällysteen (kaakeli, tapetti, pvc- tai linoleum) 
päälle liimattaessa on varmistuttava siitä, että päällyste 
ei ole irti tai huonosti kiinni seinässä. Vanhan päällysteen 
pinta tulee karhentaa hiomapaperilla. Suosittelemme 
pinnan primerointia pölynpoiston jälkeen

Työkalut
Asennukseen tarvitaan liimaa, 
mitta, pienikuvioinen saha levyjen 
leikkaamiseen, vesivaaka, hioma-
paperia, saumauspistooli sekä 4 
mm:n hammastettu lasta.

Levyjen mitoitus/ 
asennuksen suunnittelu

Mitoituksessa tulee huomioida, että levyjen jatkokset eivät 
saa osua lieden tai astianpesukoneen kohdalle ja että keit-
tiötason ja levyn väliin tulee jättää 2-3 mm korkea väli.

Tehdasvalmisteiset päätysaumat asetetaan aina vastakkain 
jatkoksissa, jotta saumoista tulee huomaamattomat.  Itse 
sahatut päätysaumat mitoitetaan siis aina reunimmaisiin 
levyihin, jotta ne voidaan viimeistellä huomaamattomiksi 
silikonisaumalla.

Levyjen 
 sahaus
Aseta levy tukevalle 
alustalle ja sahaa levy 
oikeisiin mittoihinsa 
(pituus ja korkeus). Käytä 
tiheähampaista käsisa-
haa (kuviopuoli ylöspäin) 
tai laminaattiterällä 
varustettua pistosahaa 
(kuviopuoli alaspäin).
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Liiman levitys seinään
Levitä liimamassa raitoi-
na seinälle (katso kohta 
”Seinän vaatimukset”), 
S-kirjaimen muotoon. 
Raidan leveys on vaa-
kasuunnassa noin 5 cm 
ja pystysuunnassa noin 
20 cm.

Käytä hammastettua 
lastaa (4 mm) ja levitä 
liima tasaisesti oikealle 
ja vasemmalle reunalle. 
Käytä hammaslastaa levyn koko alalla, mikäli tausta on 
kipsilevyä.

(Paloluokiteltu asennus C-s1 julkisessa tilassa)

Paloluokitus voi olla vaatimuksena julkisessa tilassa. Käytä 
hammastettua lastaa ja levitä liima tasaisesti koko alueelle

HUOM! Kitchen Wall- 
levyjä ei saa asentaa 
kaasu- tai puuliesien 
välittömään läheisyy-
teen.

Levyn asentaminen 
seinään
Levy asennetaan n. 2-3 mm irti keittiön työtasosta väliaikai-
sia kiiloja apuna käyttäen. Kiilat poistetaan ennen liiman 
lopullista kovettumista.

Poista suojakelmu levyn taustapuolelta ja karhenna tausta 
hiekkapaperilla. Poista pöly ja työnnä levy seinää vasten. 
Painele levyä sen koko pinta-alalta niin voimakkaasti, että 
levy painuu kunnolla liimaan. Voit käyttää myös kumivasa-
raa tai kankaalla suojattua puupalikkaa, jota naputellaan 
varovasti vasaralla levyn joka kohdasta.

Poista suojakelmu kuviopuolelta.

Seuraavan levyn 
asentaminen seinään

Saumakohtaan tuleva liima tulee levittää tasaisesti, jotta 
saataisiin sauman molemmin puolin muutaman senttimetrin 
levyinen vesitiivis alue. Käytä riittävästi liimaa saumakoh-
dassa ja katso että saat saman paksuisen liimakerroksen 
molempien levyjen alle. Huolehdi siitä että saumakohtaan 
tulevan liiman paksuus vastaa liimaraitojen paksuutta.

Aseta seuraavan levyn reuna miltei edellisen levyn reunaa 
vasten (2-5 mm:n levyetäisyys) ja paina levy seinää vasten. 
Työnnä levy varovasti edellistä levyä vasten.  Mikäli mo-
lemmat levyt ovat vaakatasossa ja tausta tasainen, tulevat 
tehdasreunat osumaan toisiinsa täydellisesti.

Ulkoreunojen viimeistely

2 vuorokauden jäl-
keen voidaan kaikki 
levyjen ulkoreunat 
viimeistellä käyttä-
mälläsi liimalla tai 
silikonilla. Käytä apu-
na maalarinteippiä 
viimeistellyn ulkonä-
ön saavuttamiseksi.
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