&2/.43!.$&2/.43.,
Gevelbekleding: een bewuste keuze voor minder onderhoud
VUISTREGELS:
voor het verlijmen van Ki-Kern Lijmsysteem
• Plaatsen van het regelwerk en zagen van de panelen volgens de
verwerkingsvoorschriften.
• Ki-Kern Primer goed schudden voor het gebruik.
• Primer aanbrengen op het regelwerk met een verfroller (10 cm).
• Primer ca. 30 min. laten drogen. Eventueel 2e laag aanbrengen bij een
poreuze ondergrond.
• Ki-Kern panelen aan de te verlijmen zijde reinigen meet Ki-Kern Cleaner
van boven naar beneden (in 1 richting) en de panelen ca. 90 sec. laten drogen.
• Aanbrengen Ki-Kern Tape op het schone, droge, vetvrije en geprimede regelwerk.
Let op: tape aanbrengen aan de plaat randzijde zodat de lijmril niet de voeg
invloeit. Tevens ook de middenstijlen voorzien van tape.
• Aanbrengen van de Ki-Kern Lijm Kit d.m.v. bijgevoegde driehoeksnozzle.
De Lijm Kit ononderbroken aanbrengen op 10-15 mm naast het Tape,
over de gehele lengte van het verticale regelwerk. Bereid niet meer voor dan
dat binnen 10 minuten verwerkt kan worden.
• Voordat de panelen worden aangebracht dient de folie van de tape verwijderd te worden.
• Bepaal de juiste positie van de aan te brengen panelen.
• Plaats het paneel secuur tegen de lijmril (correctie is nu nog mogelijk).
• Voer stevige druk uit op het paneel zodat deze overal contact maakt met
de Tape en vervolgens met de Lijm Kit.
• Overtollige kit c.q. kit op het zichtvlak direct verwijderen meet Ki-Kern Cleaner.
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10 - 15 mm

2 Verduurzaamd regelwerk 22 x 100
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(verbindingsregel)
3 Verduurzaamd regelwerk (tussenregel)
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Na montage:

5 Ki-Kern Lijm Kit
6 Minimale voegbreedte 10 mm volgens voorschrift
(zie ook: Ki-Kern Technische documentatie)

6

4
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4 Ki-Kern Tape
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LET OP: Minimale ventilatieruimte van 20 mm
(28 mm bij donkere kleuren)

5
3

Download de uitgebreide verwerkingsvoorschriften op www.FrontsAndFronts.nl
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Voor montage:

1 Ki-Kern massieve kunststofplaat

10 - 15 mm

