Firestone EPDM-kumi

Saumaus
ohje

Myynti:

Saumaus
Tarvittavat materiaalit

Saumaustarvikkeet:
- saumanauha
- puhdistusprimer
(Quick Prime Plus)
riittoisuus 1l / 15-20m
- primerointisieni + kahva
- tela

Työkalut:
- sakset
- mittanauha
- merkkauskynä / liitu

1.

Saumaus
Saumausvaiheet:
Vaihe 1: Allaskumin asettaminen
Saumattavat allaskumit asetetaan päällekkäin siten, että saumausalue on mahdollisimman tasainen, eikä siinä ole “ryppyjä” ja päällimmäinen kumi tulee alemman
päälle vähintään 100 mm.
Saumanauhan asennuskohta merkitään alempaan kumiin noin 50 cm välein käyttäen
merkkausliitua ( kuva 1 / 2 ) . Merkit tehdään 10-20 mm päähän päällimmäisen kumin
reunasta.

Kuva 1 / 2

Vaihe 2: Avaus ja kiinnitys
Päällimmäinen kumi taitetaan auki kokonaan saumattavalta matkalta. Saumasalueen
auki pysyminen voidaan varmistaa kiinnittämällä taitos noin 2 m välein
puhdistusprimerilla, näin tuuli ei esim. tee tepposiaan ( kuva 2 / 2 ).

Kuva 2 / 2

2.

Saumaus
Vaihe 3:

Saumausalueen puhdistus

Ennen primerin levittämistä saumausalue on puhdistettava irtonaisesta pölystä ja
liasta esim. harjalla. Jos kumissa on likaa, joka ei irtoa harjaamalla, kumi on
puhdistettava puhdistusbensiinillä ( annettava haihtua ennen primerin levitystä noin
2 min ).

Vaihe 4: Primerin levitys
Sekoita primer hyvin ennen käyttöä ja kaada vain tarvittava määrä erilliseen liuottimia
kestävään astiaan. Kasta puhdistussieni primeriin ja vedä sienellä muutama ( 2-3 )
kerta edestakaisin kumin pintaa koko ajan hieman painaen. Kumin pinta muuttuu
lähes mustaksi ( kuva 1 / 3 ). Levitä primer samanaikaisesti molemmille kumipinnoille
mahdollisimman tasaisena kerroksena ( vältä “lätäköitä” ), jolloin primer kuivuu tasaisesti.

Kuva 1 / 3

Vaihe 5:

Primerin kuivuminen

Ennen saumanauhan asentamista on tarkistettava, että primer on täysin kuivaa. Paina
sormi primeriin ja työnnä sormea voimakkaasti eteenpäin. Jos sormeen ei tartu
primeriä, eikä primer ole liukasta pohjaltakaan, se on kuivaa.
Primerin kuivumisaika on normaalisti 1-10 min. (riippuu tuulesta ja auringosta).

3.

Saumaus
Vaihe 6:

Saumanauhan asentaminen

Saumanauha asennetaan suojapaperi ylöspäin alempaan kumiin seuraten asennusmerkkejä suojapaperin reunalla ( kuva 1 / 4 ). Saumanauha telataan nauhan suuntaisesti kiinnittäen saumanauha alempaan vuotaan ( kuva 2 / 4 ).

Kuva 1 / 4

Vaihe 7:

Kuva 2 / 4

Sauman tarkistus

Päällimmäinen kumi taitetaan saumanauhan päälle ja tarkistetaan, että saumanauha
näkyy 5-15 mm reunan alta ( kuva 3 / 4 ). Jos saumanauha ei näy riittävästi, voidaan
päällimmäisestä kumista leikata pois tarvittava määrä.

Kuva 3 / 4

4.

Saumaus
Vaihe 7:

Suojapaperin poistaminen

Suojapaperi poistetaan vetämällä paperia mahdollisimman läheltä kumin pintaa saumasta ulospäin 90 0 kulmassa ( kuva 1 / 5 ). Samalla kun suojapaperi poistetaan,
painetaan päällimmäinen kumi kiinni saumanauhaan kädellä.

Kuva 1 / 5

Vaihe 8:

Sauman telaaminen

Kun suojapaperi on poistettu, telataan sauma ensin poikkisuuntaisesti ( kuva 2 / 5 ) ja
viimeiseksi pitkittäin ( kuva 3 / 5 ). Tämän jälkeen sauma on valmis .

Kuva 2 / 5
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5.

