Leca ® EasyLex 2500 profiili
Teräsprofiili ja muuraussiteet Leca ® EasyLex 88 väliseinäharkoista
muurattavan seinän liittämiseksi toiseen seinään. Profiilia voidaan
lisäksi käyttää aukon ylityksissä.
Materiaali
Pofiilin mitat
Sisältö
Pakkauksen paino
Pakkauksen EAN
2500 Profiilin EAN

Kuumasinkitty teräs
75 mm x 2500 mm (leveys x pituus)
10 kpl profiileja
40 kpl muuraussiteitä (= 4 muuraussidettä / profiili)
noin 11,5 kg
6415910009328
6415910009311
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LECA® EASYLEX 2500 PROFIILI
Leca ® EasyLex väliseinäharkoille kehitetty ohjainjärjestelmä
koostuu Leca ® EasyLex 2500 profiilista (myöh. profiili), siihen
kuuluvista muuraussiteistä (4 kpl) sekä erikseen hankittavasta
langanohjaimesta.
Profiilia käytetään ns. lähtölistana, kun muurattava harkkoseinä
alkaa tai päättyy jo olemassa olevaan seinään. Profiilin käyttö
nopeuttaa linjaamista, helpottaa muuraustyötä ja tukevoittaa
muurattavaa seinää sekä muurauksen aikana että sen jälkeen.
Profiilin pituuden tulee olla lähellä huonekorkeutta. Voit tarvittaessa lyhentää
profiilin esim. rautasahalla. Jatkaminen
onnistuu asentamalla profiilit peräkkäin.
Mittaa ja merkitse tulevan seinän
linja. Valitse sopiva kiinnike taustamateriaalin mukaan. Kiinnikkeen pituus = taustamateriaalin tarvitsema tartuntapituus
+ profiilin ponttiin jäävä pituus 20 mm.
Kiinnikemäärä noin 5 kpl/2,5 m profiili,
taustamateriaalista riippuen.
Profiilissa on pyöreitä, halkaisijaltaan
6,5 mm:n ja 8,5 mm:n reikiä sekä soikeita 6 x 12 mm:n, sekä 9 x 14 mm:n reikiä.
Valitse reiän koko käyttämäsi kiinniketyypin mukaan.
Aloita profiilin kiinnittäminen soikeasta reiästä noin profiilin puolivälistä.
Ensimmäisen kiinnikkeen jälkeen tarkasta profiilin oikea sivuttaissuuntainen
sijainti ja tee seuraava kiinnitys pyöreästä
reiästä. Älä kiinnitä kiinnikkeitä liian kireälle, ettei profiili ”leviä”. Tarkista profiilin
pystysuoruus toisen kiinnikkeen jälkeen.
Huolehdi, että vähintään joka toinen kiinnitys on pyöreästä reiästä.

1. Profiili
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Asenna muurauskerroksen ensimmäi-

2.sen
Ensimmäinen
harkko profiilin pontharkon naaraspontti

tiin. Älä käytä laastia harkon ja profiilin välissä. Kiinnitä erikseen hankittava
EasyLex langanohjain profiiliin ja kiinnitä
linjalanka langanohjaimeen harkon yläpinnan tasoon.

Irrota profiilin mukana toimitettavat
muuraussiteet toisistaan ja asenna muuraussiteen ”koukku” profiilin suorakaiteen
muotoiseen reikään. Asenna muuraus-

3. Ramla

Langanohjaimeen tulevaa linjalankaa
apuna käyttäen saat muurattua harkot
suoraan ja näin seinästä tulee suora ja
hyvä alusta tasoitteelle.
3. Ramla
Profiilin rei’itys
noudattaa harkon korkeusetenemää, jolloin seuraavan harkkokoron saat siirtämällä Langanohjainta
8 reikää (30 cm) ylöspäin.

side joka toiseen harkon vaakasaumaan,
tuoreeseen laastikerrokseen, jotta siteen
ja laastin välille syntyy kunnollinen tar4. Ramla, lähikuva
tunta.
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Voit käyttää profiilia maksimissaan
1000 mm leveän aukon ylitykseen. Katkaise profiili vähintään 300 mm aukon
leveyttä pidemmäksi ja asenna profiili
siten, että tukipinnaksi tulee vähintään
150 mm aukon molemmin puolin.
Tue profiili alta työnaikaisesti ja käytä
profiilin yläpuolisten harkkojen pääty
saumoissa laastia!
Lisätietoa esitteessä: 4-21 Leca®
EasyLex -väliseinäharkot Suunnittelu- ja
työohje

12a. Profiili kolmelle harkolle
ilman ruuveja
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