Hyvä asiakkaamme!

Kiitos kun valitsit Dek-Kingin! Olemme iloisia kun saamme toimittaa sinulle uudet Dek-Kingpäällysteet veneeseesi.
Parhaan opastuksen asennukseen saat Vene 2017 -messuilla Venemestarin telakalla
pitämästämme Dek-King asennusesityksestä. Löydät sen alla olevasta YouTube-linkistä
https://www.youtube.com/watch?v=f3y0_DXIDEg
Ennen asennusta haluamme kertoa muutaman asian. (Nämä ohjeet koskevat asennusta
lasikuitu/lujitemuoviveneille. Jos asennat puulle tai metallille, ole meihin yhteydessä).
Asennusolosuhteet:
• Lämpötilan pitää olla vähintään 10 Co ja asennuksen jälkeen se ei saa laskea alle viiden
asteen.
• Vene pitää olla sateelta suojattuna pari vuorokautta.
Asennusalueen valmistelu:
• Asennettavan alueen pitää olla puhdas ja rasvaton.
• Poista kaikki irtonainen maali, vanhat liimamassat ja muut vastaavat pinnasta pois.
• Liimamassa antaa jonkin verran joustavauutta pinnan tasaisuuden suhteen, mutta liian
suuret reiät tai epätasaisuudet on syytä tasoittaa lasikuitukitillä tai muulla vastaavalla
materiaalilla.
• Hio tarvittaessa alue tasaiseksi.
• Puhdista alue pesemällä se ihan normaalisti ja anna kuivata.
• Puhdista alue vielä mukana tulevalla pyyhkeellä tai isopropyylialkoholilla eli isopropanolilla.
• Puhdista myös maton pohja isopropanolilla.
• Anna hetken kuivahtaa.

Muut valmistelut
Aseta matto paikoilleen ennen liimausta ja teippaa sen reunat tarkasti maalarinteipillä, jotta:
• tiedät mihin liima levitetään ( n. 1 cm teipistä)
• matto on helppo asentaa ”sabluunan sisälle”
• vältyt siivoukselta jos liimamassa pursuaa yli asennettaessa
Asennus
• Levitä kammalla liimamassa päinvastaiseen suuntaan kuin maton profiilin juonteet. Noin 3
mm urat ovat oikean korkuisia.
• Yksi makkara riittää noin 0,6 m2 liimaukseen.
• Jos alue on iso, voit tehdä sen kahdessa osassa. Noin 1 – 2 m2alue on maksimi, mitä
kannattaa tehdä kerrallaan, maton koosta ja muodosta riippuen.
• Kostuta kevyesti maton alapinta suihkauttamalla siihen vettä suihkepullosta.
• Aseta matto paikalleen alkaen jostakin nurkasta ja ”valuta” se vähän kerrallaan tarkasti
kohdalleen. Taputtele mattoa kevyesti ja sen jälkeen rullaa sitä mattorullalla tai vastaavalla,
esimerkiksi puhtaalla raskaalla metalliputkella tai täydellä isolla vesipullolla. Aloita
rullaaminen keskeltä ulkoreunoja kohti.
• Tarkista silmämääräisesti ja käsin tunnustelemalla,että sisään ei ole jäänyt ilmakuplia. Jos
niitä on, rullaa ne ”ulos”.
• Jos liimamassa pursuaa yli, voit pyyhkäistä sen pois veneestä isopropanolipyyhkeellä. DekKingistä kannattaa pyyhkäistä vain suurimmat pois ja liimamassan kuivuttua raaputtaa se
irti ja hangata loput pois karkealla (60) hiekkapaperilla.
Liimamassa kuivaa 24 Co lämpötilassa vuorokauden. On hyvä kuitenkin olla asentamatta pöytiä,
penkkejä tms. kahden vuorokauden sisällä. Tarkkaa aikaa kuivumiselle ei ole, koska se riippuu
asennusolosuhteista, lämmöstä, ilman kosteudesta ja asennettavien mattojen koosta. Pieni matto
kuivaa nopeammin, iso matto kestää kauemmin, jotta se kuivuu läpikotaisin. Kannattaa välttää
liikaa rasitusta useamman päivän ajan.
Jos tulee kysymyksiä, aina voi soittaa:
Juuso
0400 321 676

Joel
045 356 599

Onnea asennukseen ja iloista veneilykesää!

Tuotanto:
Vikomintie 110
21650 Lillandet

Myynti:
Magnus Enckellin kuja 9 K 19
02610 Espoo

www.dek-king.fi

info@dek-king.fi

Juha
0400 724 068

