Ecosurface asennusohje Eg-Trading Oy

A nna maakatekang
alueelle, jolle haluat valaa
turva-alu

Jo turva-alu ta yhd tetään johonkin
pintaan tulee e kä tellä en n
kiinniteaineella tartuntapinnak

Leikkaa kki alapuolelta k keltä
halki ja kaada hiutaleet myllyyn
Mu
vahvat kum uojahan

Kaada 18 % kiinniteaine / 1,8
LITRAA joukkoon
(1 rouh kki/1,8L liimaa)

Kumihiutaleen ja kiinniteaineen tuli
ko
ltaan noin 4-5 minuu

( mix värejä voi kätevä
valmiik i)

(aloituk e a kuivalle myllylle 2L
en immäi een erään)

Kumihiutaleet pale
ja kiinniteaine
kani erei
Mylly tuo eiden
koitu een (liima ei aa jäätyä
vara toinni a)

Kaada

koite u

jakaa tyhjiin aaveihin

aaviin

Leikkiken ä pohjankorjau
E urface 57 m2

(rouhe kokonaan ka tunut ja jatkaa hieman liike ä
vielä myllyn py ähtymi n jälkeen)

Käytä ohjuripuuta jo a
t
tarvi avan korkeuden turvaalu talle, täytä t
tan
avu

Tarkista koko ajan, e ä turva-alustan
valu pysyy saman korkoisena. Valu
aika noin 10-15 minuu a riippuen
säästä. (tauko sauma: reuna kuuluu
jäädä viistona ja riko na)

Levitä aina yksi myllyllinen, pieni määrä
vii astalla levi en, sekoi en ja
kevyes painellen alustaan.
Molemmin puolin taukosaumaa voi
ripotella hieman rouhe a joka häivy ää
sen näkyvistä.

Jätä maakatekangas näkyviin
turva-alustan alta ja täytä reunat
puskuun hiekalla tai muulla
materiaalilla.

Valmis leikkialue.

Huom! Työvälineet tulee pitää puhtaana
koko työn ajan kastelemalla niitä vedessä
ja pyyhkimällä ne
llä puhtaaksi
ylimääräisistä kumihiutaleista.
Mylly ja saavit tulee puhd
työn
valmi
vedellä jossa hieman
dieseliä joukossa.

Jos turva-alustalle ei ole
selkeää reunaelem
,
voidaan se rajata vap
pyöristämällä reuna maan
sisään noin 20cm leveydeltä.

Turva-alustan huolto ja korjaustoimenpiteet: Ecosurface turva-alustalla on 5 vuoden turva-ominaisuus takuu.
Todellisuudessa tuote kestää paljon pidempään ja se on helppo huoltaa sekä korjata. Pinnat harjataan ja pestään
esim. painepesurilla. Kolot tai vauriot voidaan paikata tai valaa kokonaan uusi kerros turva-alustaa vanhan turvaalustan päälle. Jos jostain syystä vanha turva-alusta halutaan poistaa, se voidaan pilkkoa ja käyttää maantäyttönä
esimerkiksi muotoiltaessa uusi turva-alusta alue. Uudella turva-alusta alueella voidaan myös täyttää kuoppia ja
valaa uutta turva-alustaa leikattujen palojen päälle.

MUUTA:

-

LIIMA 1,8L PER SÄKKI
SEKOITETAAN 5MIN
TAPUTUS AIKA NOIN 15MIN RIIPPUU LÄMPÖTILASTA
KUIVUMISAIKA 3 TUNTIA + YKSI PÄIVÄ NYT KYLMÄNÄ AIKANA !
DIESEL VESI /DESI/ PUHDISTUS
MYLLÄRI PITÄÄ MYLLYÄ KOKO AJAN PUHTAANA LASTALLA
SADESUOJAUS ESIM. PRESSUILLA
VÄRIN VAIHTO VOIDAAN TEHDÄ NOPEASTI MUTTA ERI VÄRIÄ VOI TARTTUA SAMASTA MYLLYSTÄ
ENSIMMÄISEEN SATSIIN, SILLOIN LEVITETÄÄN SE ALLE JA SEURAAVA PÄÄLLE.

