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Vedellä aktivoitava, itseliimautuva kulmalista
90° tasoitettaviin
ulkokulmiin
Item no. 37321
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Wet-Stick (tuotenumero J37321):
Profiililistan pituus: 2 740 mm
Pakkauskoko:
50 kpl / ltk
Designation
Tasoitemassan paksuus: 1,0 mm
mm

Wet-Flex (tuotenumero J37320):
Profiililistan pituus: 30,5 m rulla
Pakkauskoko: 8 rll / ltk

Description

Composite corner bead "WET-STICK 90" for dry lining
Profiililistan
paksuus:
0,8
Water activatable, self-adhesive,
bead for 90°
outs. corner

Composite corner be
Water activatable, se

Self-sticking compos
of precise edges in th
treatment on 90° out
water. The profiles ca
reworked further 5 to
and don't have to be
of the completely fibr

Self-sticking composite profile with a water-activatable adhesive side for the production
of precise edges in the drywall construction. The adjusted angle allows an expeditious
treatment on 90° outside edges. The adhesive side becomes active by spraying with
water. The profiles can be mounted thus quickly, precisely and easily and can be
Line of Business
Wire corner bead
reworked further 5 to 10 minutes. Inaccurate
cut edges or-lista
offset on
joints
can be concealedkomposiittikulmalista, jonka sisäpinnassa on
Wet-Stick
itsekiinnittyvä
Composite profiles
and don't have to be covered up separately. . Excellent adhesion of the filler as a resultProductclass
vedellä aktivoitava liima.
of the completely fibre-coated surface of the composite profile.
Wet-Stick-listoilla voidaan suojataProductgroup
kipsilevyistä rakennettujen seinien taiProfiles
Wire corner bead

Kun laatu ratkaisee!

Composite profiles
Profiles
1,0 mm
0,8 mm
274,0 cm

Plaster thickness
1,0 mm
muiden rakenteiden 90 asteen ulkokulmat.
Kulmista tulee suorat ja tarkat.
Materialluja,
thickness
0,8 mm
Listojen PVC-ydin on poikkeuksellisen
joten kulma kestää jopa vilkkaasti
liikennöidyissä, rasitukselle alttiissa
kohteissa.
Product
length
274,0 cm

Revision
Reworkable with a su
Wet-Stick-lista peittää hyvin myös
hieman epätarkasti leikatut tai kohdistetut
Putty the composite t

levyn reunat.

Application Areas

For the use on gypsu
straight and precise i
strength and durabili

Listan
asennus
onafter
nopeaa
ja helppoa. Listan liimapuoli aktivoidaan
Reworkable with a suitable filling compound,
ca. 5 to
10 minutes
the bonding.
Putty the composite to the head of the profile.
suihkuttamalla sitä vedellä. Tasoite voidaan levittää heti listan kiinnityttyä
Underground
The underground has
For the use on gypsum plasterboards in thealustaansa
drywall construction,
production kuluttua.
of
eli noinfor10theminuutin
ATTENTION! Only use
straight and precise inside and outside edges. The PVC core provides exceptional edge
strength and durability, even in high trafficTasoitemassa
and busy areas. tarttuu erinomaisesti komposiittilistan kuitupinnoitettuun
Treatment Tasoitetta kuluu vähemmän kuin
1. Cut the composite
pintaan
ja reikien
kautta kipsilevypintaan.
The underground has to be sustainable, solid, clean and
dry.
2. Constantly sprayin
ATTENTION! Only use the profiles on clean and
unprimed gypsum
boards.
tavanomaisia
reikäprofiileja
käytettäessä.
adhesive side (blue)
the glue is ca. 1 minu
Komposiittiprofiilin
1. Cut the composite to length and the profile
corner in a 45° angle. pinta ei muutu karheaksi, kuten paperi, vaikka
3. Setting the profile
hiekkapaperi
osuisi
tasoitetta
2. Constantly spraying on the standing profiles
with a suitable
pumpsiihen
spray bottle
on the hiottaessa.
suitable tools, for exa
adhesive side (blue) with water. Activation time ca. 45 sec, after that the active time of
4. After sufficient dr
the glue is ca. 1 minute depending on the room climate.
with a suitable filling
3. Setting the profile with the printed side outwords on. Fixing with the hands or with
be grinded.
suitable tools, for example the outside edge roller WSR 1474, under constant pressure.
5. With that, the trea
4. After sufficient drying (depending on the weather, ca. 5 to 10 min) putty it completely
surface quality (Q3-Q
with a suitable filling compound. After the drying of the filling compound, the edge can
Käytä Wet-Stick-listoja vain puhtaisiin, käsittelemättömiin kipsilevypintoihin.
be grinded.
Please notice the tec
5. With that, the treatment of the composite
is finished. Depending
on the
Kiinnitysalustan
tulee
ollarequired
kiinteä, puhdas ja kuiva. Listaa ei pidä liimataC air-, object- and dry
surface quality (Q3-Q4), additional filler plies can be necessary.
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Käyttöohje

jo tasoitettuun kipsilevypintaan, sillä tasoite kostuu ja liimauksesta ei tule
kestävä.
Please notice the technical datasheet of the
used filling compound. Don't use under +5°
C air-, object- and drying temperature.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 1

1. Listan kiinnitysalustan pitää olla tasainen. Tarkista, että listan kohdalle ei jää
tarttumista estäviä kohoumia, esimerkiksi kohollaan olevia ruuvin kantoja tai
kipsilevyn murenia. Poista kohoumat.

2. Leikkaa komposiittilista tarvittavaan pituuteensa ja viistä listan ulkokulmien

kärjet 45° kulmaan.

3. Kostuta listan sisäpuoli (sininen liimapuoli) suihkepullolla, älä käytä

sientä, harjaa tms., jotta liimapinta ei irtoaisi. Pidä lista pystyasennossa. Anna
ylimääräisen veden valua pois. Liima aktivoituu noin 45 sekunnissa.

4. Aseta lista paikoilleen liimapinta kipsilevyyn päin. Painele lista

kiinni tasaisesti käsin, rullalla tai muulla sopivalla työkalulla. Parhaan
kiinnitystuloksen saat, kun käytätä ulkokulmatelaa WSR 1474.

5. Liima kuivuu noin 5-10 minuutissa. Aika riippuu hieman huoneen
lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Sen jälkeen voit levittää tasoitteen
listoitettuun ulkokulmaan.
6. Kun tasoite on kuivunut, voit hioa kulman. Komposiittiprofiilin pinta
ei muutu ikävän karheaksi, kuten paperi, vaikka hiekkapaperi osuisi siihen
tasoitetta hiottaessa. Tarvittaessa voit laittaa toisenkin tasoitekerroksen.

helmikuu 2020

HUOMIO!
Käytä profiileja vain puhtaissa ja pintakäsittelemättömissä kipsilevyissä.
Noudata tasoitteen valmistajan ohjeita käsiteltävien pintojen ja ilman
lämpötiloista.
Varastoi listat vaakasuorassa asennossa, lämpimässä, kuivassa ja suojassa
kosteudelta. Komposiittiprofiilin palaset voidaan laittaa sekajätteeseen.

Meiltä Suomen parhaat suojaustarvikkeet!

Suojaa selustasi

– säästä aikaa ja rahaa, lisää laatua ja turvaa!
• RS-Tarvike on rakentamisen, remontoinnin ja purkutöiden aikaisiin
suojiin, suojausmateriaaleihin ja -tarvikkeisiin erikoistunut tukkuyritys.
• Rakenteiden suojaaminen kunnon tuotteilla auttaa välttämään
rakennusaikaista pintojen vaurioitumista ja säästää työtunteja.
• Viemäreiden sukituksessa käytettävät Snakeliner-epoksit ovat asentajien
kannalta turvallisempia ja parempia myös luonnon kannalta.

Neuvomme suojaukseen liittyvissä kysymyksissä
• Tarjoamme jälleenmyyjillemme kattavan koulutuksen, jatkuvan tuen ja
ammattilaisten aamuja ja muita tapahtumia.

RS-Tarvike

+358 9 282 229
rs@rstarvike.fi
Niittyvillankuja 3
01510 Vantaa
www.rstarvike.fi

• Teemme myös työmaakonsultointia ammattiasiakkaille
pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa sopimuksen mukaan.

Meiltä löytyy varastotavarana suurin osa tuotteistamme
• Pääkonttorimme, noutomyymälämme ja varastomme sijaitsevat hyvien
kulkuyhteyksien päässä Vantaan Koivuhaassa (800 m Kehä III:lta).
• Voit poiketa noutamaan tuotteita arkisin jo kello 7 alkaen.
• Meiltä saat myös täsmälliset ja nopeat toimitukset koko Suomeen.
Olet tervetullut!

