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KOSKIWALL-pohjamaalattu seinälevy sisäkäyttöön
11 x 1200 x 2600 mm
KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseinien sisäpintoihin tarkoitettu kestävä lastulevy, joka on valmiiksi
pohjamaalattu käyttöpuolelta. Valkoisen pohjamaalin levitysmäärä on 60–65 g/m².

SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJEET
Seinälevyjen säilytys ja ilmastointi ennen asennusta
Seinälevyt säilytetään kuivissa tiloissa ja varastoidaan tasaiselle alustalle aluspuiden päälle irti
maasta. Aluspuita tulee olla riittävästi ja samoilla kohdilla nippujen välissä vääntymisen
estämiseksi.
Levyjen kosteus ja lämpötila tasaannutetaan ympäröivään huonetilaan sopivaksi ennen
asennusta. Tasaamista varten levyt asetetaan syrjälleen ja niiden välit rimoitetaan. Tasaus
kestää olosuhteista riippuen 5 – 7 vuorokautta.
Seinälevyjen työstö
Seinälevyjen työstettävyys on helppoa ja niitä voidaan työstää kaikilla puun työstämiseen
sopivilla työkaluilla. Paras työstöjälki saadaan, kun käytetään hyvin teroitettuja työkaluja ja suuria
työstönopeuksia.
Seinälevyn kiinnitys
Seinälevyä kiinnitettäessä tulee rakennuksen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden olla lähellä
tulevia käyttöolosuhteita. Lisäksi runkorakenteen tulee olla riittävän kuiva. Kiinnitykseen
suositellaan nauloja tai ruuveja. Naulojen / ruuvien kolot ja muut mahdolliset epätasaisuudet
kitataan ja hiotaan.
Kiinnitysohjeet:
- Naula- tai ruuviväli levyn reunoilla 150 mm ja levyn keskellä 300 mm
- Naula- ja ruuvirivin etäisyys levyn reunasta on noin 15 mm
- Nauloiksi suositellaan uppokantaisia kierrenauloja 2,8 x 50 mm
- Uppokantaisten ruuvien pituus 2,5 – 3 kertaa levyn paksuus
- Naulojen ja ruuvien kannat upotetaan vähintään 1 mm levyn sisään
Pohjamaalatun seinälevyn maalaus
Pohjamaalattu seinälevy pintamaalataan joko yhteen tai kahteen kertaan. Lievästi uritettuun
pohjamaalattuun pintaan maali tarttuu sileää pintaa paremmin ja lopputulos jo yhdellä
maalikerroksella on usein riittävä. Valkoisella pintamaalilla maalatessa saadaan maalattua noin 8
m²/litra. Telalla maalatessa maalitela rullaa hieman karheassa pinnassa sileää pintaa paremmin,
mikä tekee maalauksesta helpompaa.
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Pintamaalauksessa voidaan käyttää normaaleja remonttimaaleja, emme suosittele
katalyyttimaaleja tai happoja sisältäviä maaleja. Maalauksessa tulee noudattaa maalin
valmistajan ohjeita.
Pohjamaalatun seinälevyn tapetointi
Pohjamaalaus antaa hyvän pohjan tapetoinnille. Tapetti voidaan kiinnittää suoraan
pohjamaalatun seinälevyn pintaan käyttämällä liisteriä tai seinäliimaa. Pohjamaalin ansiosta
myös tapetin poisto onnistuu hyvin. Tapetoinnissa tulee noudattaa tapetin ja kiinnitysaineen
valmistajien ohjeita.
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