
Asennusohje: Conecto Park GA

Asenna vedeneristys rakennesuunnitelmien mukaan.

Merkitse suora linja liikuntasauman uloimpien pisteiden väliin.

Ennen profiilin asentamista on määritettävä korkeusasema niin, että profiilin yläpinta 
tulee lattian tasoon tai kohdekorkeuteen.

Asennettavaan profiiliin sisältyy pidike- ja kulmaraudat, jotka asemoidaan lattian 
kohdekorkeuteen ja jotka muodostavat muotin betonivalulle. Purkamisen jälkeen niiden 
paikalle jää oikean kokoinen ura elastomeerinauhalle ja joustavalle massalle, joka 
täyttää profiilin ja lattian välisen tilan.

Puhdista ja imuroi profiilin asennuspaikka.
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6. Sovita profiilin liitoskohta oikealle korkeudelle niin, ettei vesieriste vahingoitu. Säädä 
jalat niin, että peräkkäisten kappaleiden väliin jää 2 mm:n rako. Jotta kappaleiden 
välinen kohdistus säilyy asennuksen aikana, käytä liitoksissa noin 5 cm pitkiä 
alumiiniputkia (Ø 6 mm).

7. Tee betonivalu projektin suunnitelmien mukaisesti.
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8. Betonin kovetuttua poista kulmaraudat ja pidikkeet.

 
9. Asenna sivuille tulevat elastomeerinauhat ja sitten keskelle tuleva elastomeerinauha.

Huom.! Varmista, että elastomeerinauhat painuvat tarkasti paikalleen alumiiniprofiiliin.

 
Sivuille tulevien elastomeerinauhojen asennus

HauCon Finland Oy
Mikkelänkallio 5
02770 Espoo

Puh: 0207 430 890
Email: info@haucon.fi

 



 
Keskelle tulevan elastomeerinauhan asennus

 

10. Asenna ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitelevy järjestelmän mukana 
toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitä ensimmäinen, keskimmäinen ja viimeinen kiinnityspiste 
profiiliin ruuveilla. Kiinnitä loput kiinnityspisteet elastomeerinauhan tasaamisen jälkeen.
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11. 

 
12. Jos on tarpeen liittää kaksi elastomeerinauhaa yhteen, liimaa EPDM-nauhat vastakkain 

(esim. SOOLER S2100:lla tai vastaavalla) liiman valmistajan ohjeiden mukaisesti.

  

13. Profiililiitokset, esim. T, L tai X, tehdään leikkaamalla elastomeerinauhat oikeaan 
muotoon ja liimaamalla. Saatavilla on tehdasvalmisteisia liitososia, joilla risteämä- tai 
kulmakappaleet voidaan liittää suoriin segmentteihin liimaamalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täytä liikuntasaumaan jäävä tyhjä tila paisuvalla massalla (esim. SOOPUR 500:lla tai 
vastaavalla) niin, että profiili toimii oikein ja elastomeerinauha voidaan vaihtaa 
myöhemmin.
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14. Sijoita elastomeerinauhan pää seinää vasten 45 asteen kulmassa ja kiinnitä erityinen 
seinäliitospeitelista ruuveilla. Liimaa EPDM-nauha seinään.

 

 
 

Jos liikuntasaumat kulkevat seinän viertä pitkin, tee liitos 90 asteen kulmassa.

 

Huomautukset 
Rakennuskemikaalien käytössä on noudatettava valmistajan ohjeita, erityisesti maaperän 
kosteuden sekä asennuksen aikaisen ilman ja asennuspinnan lämpötilan osalta.

Jos käytetään muita asennusmateriaaleja, valmistaja ei vastaa mahdollisista vuodoista.
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