
Kitchen Wall
- välitilalevy

LIUSKEKIVI NATURAL

Hexagon

ALKIWA1717-01

www.triofloor.fi ▪ trio@triofloor.fi
puh. (09) 854 5130 ▪ fax (09) 852 1 972
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LISÄTIETOJA
Tekninen neuvonta: (09)8545 130,  
trio@triofloor.fi ja www.triofloor.fi

Jälleenmyyjät: www.triofloor.fi

S1

Kuivien tilojen

BerryAlloc Kitchen Wall -välitilalevy
2,2 x 1200 x 600 mm korkeapainelaminaatti (HPL)

BerryAlloc Kitchen Wall – välitilalevy on 

helppo ja nopea vaihtoehto keittiökaapistojen 

välitilan pintamateriaaliksi. Vedenkestävä ja 

helppohoitoinen korkeapainelaminaattilevy 

liimataan valmistajan asennusohjeita 

noudattaen suoraan seinään tai vanhan 

seinäpäällysteen päälle.

Keittiön lisäksi välitilalevyä voidaan käyttää myös 
kuivissa WC-tiloissa sekä kodinhoito-huoneissa 
lavuaarien ja pesualtaiden taustalevynä.

Märkätiloissa (kylpy- ja pesuhuoneet) levynä käytetään 
sertifioitua BerryAlloc Wall&Water -märkätilalevyä.

Suunnitellessasi välitilalevyn 
käyttöä ota huomioon, että:

• Välitilalaminaatti ei sovellu käytettäväksi kaasu- tai 
puuliesien läheisyydessä mahdollisen kattilan pohjasta 
seinään ohjautuvan liekin takia (Paloluokka Cfl-s1).

• Kattilankannen raosta suoraan seinään 
lähietäisyydeltä suuntautuva kuuma vesihöyry saattaa 
jättää jäljen alumiinipintaisen levyn(ALKIWA7250-01)
pintaan.

• Kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt saattavat 
käyristyä tilapäisesti, joka on levyille luonteenomaista. 
Ohjeet levyn suoristamiseksi ennen asentamista 
löytyvät esitteen takakannesta.

• Levyjen liimaaminen seinään on sallittu vain seuraavilla 
liimoilla: 
- BerryAlloc Seinäliima 
- Kiiltofix Masa  
- Bostik Maxi-Bond 
- Casco AquaSeal 
Liimamenekki = n.1 liimatuubi / levy (myös reunojen 
viimeistely)

• HUOM! TÄYSLIIMAUS: Liima levitetään kauttaaltaan 
levyn taakse (vaihtoehtoisesti seinään) hammastetulla 
lastalla (4 mm). Myös levyn kaikissa reunoissa on oltava 
riittävästi liimaa.

Kuperat ja koverat levyt
Kuivassa sisäilmassa varastoidut levyt 
saattavat käyristyä tilapäisesti, joka on levyille 
luonteenomaista. Levyt voidaan suoristaa 
seuraavasti ennen asentamista:

Kovera muoto (maljamuoto), kun kuosipinta on 
ylöspäin.

• Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: 
laita kostutettu pyyhe kuosipinnalle ja anna 
kosteuden imeytyä kuosipintaan.

• Hitaampi toimenpide/avaamaton paketti: 
Käännä levy nurinpäin, aseta paino levyn päälle 
ja anna vaikuttaa yön yli.

Kupera muoto (kupumuoto), kun kuosipinta on 
ylöspäin

• Nopeavaikutteinen toimenpide/avattu paketti: 
Käännä levy ja laita kostutettu pyyhe levyn 
taustapinnalle ja anna kosteuden imeytyä 
pintaan.

• Hitaampi toimenpide: Suojaa kuosipinta, aseta 
paino levyn päälle ja anna vaikuttaa yön yli.

• Hieman koverat tai kuperat levyt voidaan liimata 
ongelmitta seinään ilman edellä mainittuja 
toimenpiteitä.

Tutustu huolellisesti asennusohjeisiin en-

nen asennustyön aloittamista: triofloor.fi
✔ Asennusohje   ✔ Hoito- ja puhdistusohje
✔ Asennusvideo ✔ DOP ✔ Tekninen tuotelehti
✔ Takuuehdot   ✔ Käyttöturvallisuustiedote

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.



Black Velvet Kalanruoto ALKIWA1756-01

Kitchen Wall

20 mallia, 8 laattakokoa

• Saumaton 120 x 60 cm
• 30 x 10 cm
• 20 x 10 cm Subway
• 10 x 10 cm
• Hexagon
• Kalanruoto
• 15 x 3,75 cm 
• Tiili

Levy: 120 x 60 x 0,22 cm

1 paketti = 1 levy =  
0,72 m² (2,4 kg)

1 lava = 40 pakettia =  
28,8 m² (96 kg)

Saumaton 120 x 60 cm 30 x 10 cm 20 x 10 cm Subway 10 x 10 cm

Hexagon Kalanruoto 15 x 3,75 cm Tiili

BETONI
30 x 10 

Pinta: Satin
ALKIWA1720-01

LIUSKEKIVI VAALEA
Kalanruoto
Pinta: Satin
ALKIWA1714-01

MARMORI SANTORINI
60 x 120

Pinta: Satin
ALKIWA1722-01

TITAANI
60 x 120
Pinta: Satin
ALKIWA1719-01

CEMENT
Kalanruoto  
Pinta: Satin

ALKIWA1713-01

CEMENT 
Saumaton 120 x 60
Pinta: Satin
ALKIWA1787-01

LIUSKEKIVI 
Natural Hexagon  

Pinta: Satin
ALKIWA1717-01

LIUSKEKIVI NATURAL
Tiili
Pinta: Satin
ALKIWA1806-01

SININEN
10 x 10

Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1758-01

SININEN 
20 x 10 Subway 
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1757-01

BLACK VELVET
Kalanruoto
Pinta: Satin

ALKIWA1756-01

BLACK VELVET
10 x 10
Pinta: Satin
ALKIWA1799-01

LUMENVALKOINEN
Saumaton 120 x 60 

Pinta: Kiiltävä 
ALKIWA1811-01

LUMENVALKOINEN
30 x 10 
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1810-01

LUMENVALKOINEN
20 x 10 Subway

Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1718-01

LUMENVALKOINEN
10 x 10  
Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1809-01

LUMENVALKOINEN
15 x 3,75 

Pinta: Kiiltävä
ALKIWA1808-01

LIUSKEKIVI VAALEA
30 x 10
Pinta: Satin
ALKIWA1807-01

HIEKKAKIVI
Hexagon

Pinta: Satin
ALKIWA1715-01

HIEKKAKIVI
Subway
Pinta: Satin
ALKIWA1716-01


