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KITCHEN WALL VÄLITILALAMINAATTI



Valkoinen (600 x 1200) Allover



Valkoinen (3,75 x 15)
ALKIWA7111-01 (1940-7111)

Valkoinen (5 x 5)
ALKIWA0452-01 (62000452)

Valkoinen (10 x 10)
ALKIWA7114-01 (1940-7114)

Valkoinen (10 x 20 tiili)
ALKIWA0451-01 (62000451)

Valkoinen (10 x 30)
ALKIWA7115-01 (1940-7115)

Valkoinen (60 x 120) Allover
ALKIWA7110-01 (1940-7110)

Terrazzo (5 x 5)
ALKIWA0456-01 (62000456)

Terazzo (10 x 60)
ALKIWA0457-01 (62000457)

Timeless (10 x 10)
ALKIWA0464-01 (62000464)

Betoni (10 x 30)
ALKIWA7965-01 (1940-7965)

Liuskekivi Vaalea (5 x 5)       
ALKIWA0453-01 (62000453)

Liuskekivi Vaalea (10 x 30) 
ALKIWA0439-01 (62000439)

Cement (10 x 60)
ALKIWA0465-01 (62000465)

Cement (60 x 120)
ALKIWA0466-01 (62000466)

Liuskekivi Natural (Brick)      
ALKIWA0454-01 (62000454)

Liuskekivi Natural (10 x 10)     
ALKIWA0455-01 (62000455)

London (10 x 60)
ALKIWA0460-01 (62000460(

London (60 x 120)
ALKIWA0461-01 (62000461)

Liuskekivi Musta (3,75 x 15)
ALKIWA0462-01 (62000462)

Liuskekivi Musta (10 x 10)
ALKIWA0463-01 (62000463)

Musta (10 x 30)
ALKIWA7355-01 (1940-7355)

Sininen (10 x 10)
ALKIWA0459-01 (62000459)

Sininen (10 x 60)
ALKIWA0458-01 (62000458)

Alumiini (60 x 120) Allover
ALKIWA7250-01* (1940-7250)
*HUOM! Joissain olosuhteissa vesihöyry saat-
taa aiheuttaa jäljen alumiinipintaan. (Koskee  
ainoastaan ALKIWA7250-01 -kuosia)

Kitchen Wall välitilalaminaatti

Painoteknisistä syistä kuvan väri saattaa poiketa varsinaisen tuotteen väristä.



www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972

Mitat: 
Leveys: 600 mm 
Pituus: 1200 mm
Paksuus: 3 mm
Paketti:
1 levy =  
0,72 m² (3,2 kg)
Lava 40 pakettia = 
28,8 m² (128 kg)

Täyslaminaatti, johon 
roiskevesi ei vaikuta.

Elinikäinen takuu  
kos kien kotitalouksia:
• värin pitävyys
• tahrojen  

poistettavuus
• vedenkestävyys

Lisätietoja  
takuuehdoista:  
www.alloc.com

Tekninen neuvonta:  
(09) 8545 130 
trio@triofloor.fi 
jälleenmyyjät 
triofloor.fi

Tarkemmat asennusohjeet: triofloor.fi 

VAIHE 1
Seinäpinnan tulee olla kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, 
pesuaineeton ja kuiva.

VAIHE 2
Levitä seinään liimamassaa (vain valmistajan hyväksymää) 
S-kirjaimen muotoon tai liimakampaa (4 mm) käyttäen.

VAIHE 3
Paina levy liimaseinää vasten ja varmista liiman tarttuvuus 
painelemalla voimakkaasti koko levyn alueelta.

VAIHE 4
Paina seuraava levy seinään lähelle edellistä (2-3 mm) ja 
työnnä se kiinni edelliseen levyyn. Painele voimakkaasti koko 
levyn alueelta.

VAIHE 5
Tiivistä levyn ja työtason välinen rako liimamassalla tai silikonilla 
liiman kuivuttua.

HUOMIOITAVAA ASENTAMISESSA
• Levy ei sovellu käytettäväksi kaasu- tai puulieden välittömäs-

sä läheisyydessä (levyn paloluokka Cfl-s1) 
• Levyjen väliset jatkosaumat eivät saa osua lieden tai astian-

pesukoneen kohdalle.
• Paketista liian aikaisin avatut tai kuivassa sisäilmassa varas-

toidut levyt saattavat käyristyä tilapäisesti. Tämä on kor-
keapainelaminaatille luonteenomaista - toimenpideohjeet 
levyjen oikaisemiseksi löytyvät asennusohjeesta. 

• Välitilalevyjen liimaaminen on sallittu ainoastaan valmistajan 
hyväksymillä liimoilla:

• Berry Alloc Seinälliima, KiiltoFix Masa, Bostik Maxi-Bond ja 
Casco AquaSeal.

• Suosittelemme betoni- ja laattapintojen primerointia ennen 
liimausta.

• Sahatessa levyjä tiheähampaisella käsisahalla tulee kuvio-
puolen olla ylöspäin. Sähkökäyttöisellä pistosahalla sahatta-
essa kuviopuolen tulee olla alaspäin.

Kitchen Wall -seinän hoito- ja puhdistusohjeet
Tahrat poistetaan kostutetun nihkeän liinan avulla. Älä koskaan käytä kalvon jättäviä 
voimakkaita saippualiuoksia levyjen puhdistukseen. Vaikeat tahrat poistetaan taulukon 
ohjeiden mukaisesti:

TAHRA POISTETAAN KÄYTTÄMÄLLÄ

Rasva, suola, viini ja suklaa Haalea saippuavesi (synteettinen puhdistusaine)

Kumi, öljy, asfaltti, kenkärasva, 
noki, kynsilakka ja huulipuna Asetoni

Tussi, väriliitu, liitu ja maali Asetoni/ Mineraalitärpätti, heti tahran ilmestymisen 
jälkeen

Steariini Odota kunnes kovettunut, raaputa sitten varovasti pois

Purukumi Jäähdytä, raaputa varovasti pois, puhdista asetonilla

HUOM! Mikäli Alloc Kitchen Wall -levyyn tulee öljy-, väriliitu-, tussi- tai maalitahroja, voivat 
nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrsittyihin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat 
heti levyltä.
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Kitchen Wall -seinälevyn asennuskuvaus
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