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Varastointi

PhoneStar-levyt on säilytetetään lappeellaan kuivissa sisätiloissa ja tasaisella alustalla. 
Levyt on suojattava jäätymiseltä ja auringon säteilyltä varastoinnin ja käsittelyn aikana, 
jotta vältytään levyjen kutistumiselta ja kopertumiselta asentamisen jälkeen.

Säilytys asennustilassa
Ennen asentamista levyjä säilytetään asennustilassa riittävän pitkään, jotta 
asennustilassa vallitseva lämpötila ja ilmankosteus tasaantuu levyihin. 
Suositeltu sopeutumisaika on vähintään 24 tuntia. Sopeutumista voidaan 
nopeuttaa asettelemalla levyt mahdollisimman pieniin pinoihin.

Asennustilan olosuhteet

Kun asennustila on kuiva ja lakaistu, ikkunat on asennettu paikoilleen ja 
tasoitetyöt on tehty, niin PhoneStar-levyt voidaan asentaa paikoilleen. 

Ennen levyjen asentamista on kuitenkin varmistettava, että asennustilan 
lämpötila on vähintään 10 astetta ja suhteellinen ilmankosteus 30 - 60 %.

Ennen PhoneStar-levyjen asentamista
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PhoneStar-levyjen ladonta

PhoneStar-levyjen ladonnasta kannattaa tehdä suunnitelma etukäteen. Tämä on erittäin 
hyödyllistä varsinkin silloin, jos PhoneStar-levyt asennetaan kahteen kerrokseen. Näin 
vältytään turhilta hukkapaloilta ja mahdolliselta liiman kuivumiselta asennuksen aikana.

PhoneStar-levyt asennetaan etiketti ylöspäin niin, että levyrivien saumat 
ovat vähintään 10 cm:n etäisyydellä toisistaan. Tämä toteutuu helpoimmin 
kun levyt asennetaan ruutuladontana esimerkiksi seuraavasti

Ensimmäinen levykerros

Ensimmäinen rivi ladotaan täydellä levyllä (1200x800)

Toinen rivi aloitetaan puolikkaalla levyllä (600x800) ja 
jatketaan loppuun täydellä levyllä (1200x800)

Kolmas rivi ladotaan samoin kuin ensimmäinen

Neljäs rivi ladotaan samoin kuin toinen

Toinen levykerros

Ensimmäinen rivi aloitetaan levyn neljäsosalla (600x400) ja jatketaan 
loppuun pituussuuntaan leikatuilla puolikkailla (1200x400)

Toinen rivi ladotaan täydellä levyllä (1200x800)

Kolmas rivi aloitetaan puolikkaalla levyllä (600x800) ja 
jatketaan loppuun täydellä levyllä (1200x800)

Neljäs rivi ladotaan samoin kuin toinen

Samaan riviin vierekkäin asennettujen levyjen tulee olla aina saman korkuisia.
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PhoneStar-levyjen työstäminen

Levyn katkaiseminen
Levy leikataan sopivan mittaiseksi katkoteräveitsellä tai pyörösahalla. 

Leikkauskohta merkitään levyn pintaan viivainta apuna käyttäen. 
Reuna leikataan mahdollisimman suoraksi. Levy nostetaan pystyyn 
ja valunut hiekka laitetaan takaisin levyn kennoihin. 

Rispaantunut levyn reuna korjataan tarvittaessa Wolf-teipillä mahdollisimman tasaiseksi.

Leikatun reunan sulkeminen
Suoraksi leikattu levyn reuna suljetaan aina Wolf-teipillä. 

Teippi asetellaan levyn reunaan n. 10 cm liian pitkänä palana niin, että 
teipin tartuntapinta on molemmilla sivuilla vähintään 2 cm ja reunaylitys 
molemmissa päissä n. 5 cm. Teippi katkaistaan repäisemällä. 

Teippi taitellaan levyn sivuille mahdollisimman tiukasti ja ylimenevät 
teipin päät taitetaan levyn päätyihin. Nurkkiin muodostuvat laskostukset 
suljetaan ja tiivistetään tarvittaessa ylimääräisellä teipin palalla.

PhoneStar-levyjä leikattaessaon suositeltavaa käyttää FFP3-luokan 
hengityssuojainta ja riittävän tehokasta imuria leikkauspölyn poistamiseen.
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Läpivientien asentaminen

Sähkörasiat
Sähkörasiat asennetaan kojerasioihin tavalliseen tapaan. Emme kuitenkaan suosittele 
tavallisten kojerasioiden käyttämistä niiden heikon ääneneristävyyden vuoksi. Valmistajilta on 
saatavana myös äänieristettyjä kojerasioita, joissa on kaksinkertainen kuorirakenne. 

Lisätietoja äänieristetyistä kojerasioista: www.kaiser-elektro.de

Kojerasioille tarvittavat reiät porataan PhoneStar-levyyn reikäsahalla tai katkoteräveitsellä 
rasian muodon mukaan. Leikatun reiän reuna tiivistetään akryylimassalla ja kojerasia 
asennetaan paikoilleen. 

Kun kojerasia on asennettu, kojerasian ja PhoneStar-levyn välinen rako tiivistetään Wolf-
tiivistysmassalla. Sähkörasia voidaan asentaa kojerasiaan.

Sähköjohdot
Sähköjohtoja varten PhoneStar-levyyn tehdään mahdollisimman pieni reikä. Reiän 
reuna suljetaan akryylimassalla. Johdot tuodaan levyn läpi ja läpivienti tiivistetään Wolf-
tiivistysmassalla

LVI-putket
Läpimitaltaan suurten läpivientien reiät tehdään katkoteräveitsellä tai pistosahalla. 
Pienemmät reiät porataan rasiaporalla. Pistosahassa suositellaan käytettäväksi metalliterää.

Reiän reuna leikataan mahdollisimman suoraksi. Rispaantunut reuna korjataan Wolf-teipillä. 
Valunut hiekka laitetaan takaisin kennoihin ja reiän reuna suljetaan akryylimassalla. 

Putket tuodaan PhoneStar-levyn läpi ja läpivienti tiivistetään Wolf-tiivistysmassalla.

PhoneStar-levyn sisällä olevat kennot kulkevat levyn pituussuuntaisesti. 
Kun levy asennetaan vaakatasoon, hiekan valuminen leikkausreistä on 
mahdollisimman vähäistä.
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Dokumentointi

Asennustilaa koskevat olosuhteet kirjataan pöytäkirjaan ennen levyjen 
asentamista. Pöytäkirjassa tulee olla dokumentoituna seuraavat asiat:

PhoneStar-asennuspöytäkirja (malli)

Asennuksen ajankohta

Asennustilan osoite

Vastaava mestari

Huoneen lämpötila (celsius-asteina / ei mitattu)

Huoneen suhteellinen kosteus (prosentteina / ei mitattu)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vastaavan mestarin allekirjoitus

 

Mallin mukainen pöytäkirja lähetetään sähköpostitse osoitteeseen

info@tiivistalo.fi
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Yleistä PhoneStar-seinäasennuksesta

Irrotus lattiapinnasta
Ennen PhoneStar-levyjen asentamista lattian ja seinän rajaan asennetaan itsekiinnittyvä 
erotuskaista. Erotuskaista estää runkoäänien siirtymistä seinästä lattiaan ja helpottaa 
ensimmäisen PhoneStar-levyrivin kohdistamista. Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset 
vaahtokumiset tiiviste- ja väliseinänauhat. Nauhan paksuus 3-5 mm, leveys valitaan tulevan 
sisäverhouksen mukaan.

Levyjen asettelu
PhoneStar-levyt asennetaan seinälle pitkä sivu lattiaa vasten ja etikettipuoli ulos päin. 
Etikettipuolella levyn pinta on selvästi aaltoileva. 

Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Ensimmäinen levyrivi asennetaan lattian rajaan 
vaakasuoraan, jotta seuraavien levyrivien asentamisessa ei synny rakoja. Seuraava levyrivi 
aloitetaan puolikkaalla levyllä (tai vähintään 10 cm leveällä levyllä), jotta levyjen nurkkiin ei 
synny ristiliitoksia. 

Pintaverhoilu
PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee ensin 
peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä.

Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Seinärakenne

1. Seinä 2. PhoneStar 3. Sisäverhous 4. Erotuskaista 5. Lattia

PhoneStar-levyn asentaminen seinään
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Erilaiset seinärakenteet

Massiivikivirakenne
Massiivikivirakenteella tarkoitetaan sellaista kiviseinää, jossa PhoneStar-
levyt kiinnitetään suoraan betoni-, harkko- tai tiilirakenteeseen.

Massiivipuurakenne
Massiivipuurakenteella tarkoitetaan sellaista puurakenteista seinää, jossa PhoneStar-
levyt kiinnitetään koko seinäpinnan kattavaan yksiaineiseen puuhun. Tavallisimmin 
massiivipuuseinä on yksiaineinen hirsiseinä tai CLT-elementti, mutta tässä yhteydessä 
se voi olla myös paksulla vanerilla tai OSB-levyllä päällystetty runkorakenne.

Alusrakenne
Alusrakenteella tarkoitetaan seinää, jossa PhoneStar-levyt kiinnitetään seinään asennettuun 
puiseen tai metalliprofiilista valmistettuun koolaukseen. Koolauksen välit täytetään eristeellä.

Kuorirakenne
Kuorirakenteella tarkoitetaan seinää, jossa PhoneStar-levyt kiinnitetään erilliseen seinän 
edessä vapaasti seisovaan koolaukseen. Koolaus on kiinnitetty ainoastaan lattiaan 
ja kattoon. Koolauksen ja seinän välissä on ilmarako. Kuori täytetään eristeellä.

Runkorakenne
Runkorakenteella tarkoitetaan seinää, jossa PhoneStar-levyt kiinnitetään puusta tai 
metalliprofiilista valmistettuun koko seinän läpi ulottuvaan runkoon. Runkorakenne 
voi olla ulkoseinässä tai kevyessä väliseinässä ja se täytetään eristeellä.

Verhoiltu runkorakenne
Verhoillulla runkorakenteella tarkoitetaan seinää, jossa olemassa olevaa sisäverhoilua 
ei pureta, vaan PhoneStar-levyt kiinnitetään runkorakenteeseen sisäverhoilun läpi. 
PhoneStar-levyjen asentamisessa käytetään tässä tapauksessa pitempiä ruuveja.
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Alusrakenteet
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1. Puurakenne
2. PhoneStar
3. Verhoilu

1. Kiinteä seinä
2. Metallikoolaus
3. Eristetila
4. PhoneStar
5. Verhoilu
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Metallinen alusrakenne
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1. Kivirakenne
2. PhoneStar
3. Verhoilu*

*Sisäverhouslevy 
ruuvattu ja liimattu.

1. Kiinteä seinä
2. Puukoolaus
3. Eristetila
4. PhoneStar
5. Verhoilu

Massiivikivi

Puinen alusrakenne

Massiivirakenteet
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Runkorakenteet
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1. Kiinteä seinä
2. Ilmarako n. 10 mm
3. Metallirunko
4. Eristetila
5. PhoneStar
6. Verhoilu

1. Metallirunko
2. Eristetila
3. PhoneStar
4. Verhoilu
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Metallinen kuorirakenne

Metallirunko
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1. Kiinteä seinä
2. Ilmarako n. 10 mm
3. Puurunko
4. Eristetila
5. PhoneStar
6. Verhoilu

1. Puurunko
2. Eristetila
3. PhoneStar
4. Verhoilu

Puinen kuorirakenne

Puurunko

Kuorirakenteet
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Asennus toisen PhoneStar-levyn päälle
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1. Metallirunko
2. Eristetila
3. Verhoilu
4. PhoneStar
5. Verhoilu* 

*Sisäverhouslevy 
ruuvattu ja liimattu.

1. Koolaus tai runko
2. Eristetila
3. PhoneStar
4. PhoneStar
5. Verhoilu
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Runkorakenteet, alusrakenteet ja massiivipuurakenteet
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1. Puurunko
2. Eristetila
3. Verhoilu
4. PhoneStar
5. Verhoilu* 

*Sisäverhouslevy 
ruuvattu ja liimattu.

1. Kiinteä seinä
2. PhoneStar
3. PhoneStar
4. Verhoilu

Puurunko

Kivirakenne

Verhoillut runkorakenteet
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Rako
4 mm

Asentaminen massiivikivirakenteeseen

Tyypillisiä massiivikiviseiniä ovat harkko- betoni- ja tiilirakenteiset seinät.
PhoneStar-levyt voidaan kiinnittää tällaiseen rakenteeseen suoraan ilman 
alusrakennetta. Menetelmä säästää tilaa ja on nopea asentaa. 

PhoneStar-levyn vastepinnan on oltava mahdollisimman 
tasainen. Tarvittaessa alusta tasoitetaan.

Erotuskaistan asentaminen
Ennen PhoneStar-levyjen kiinnittämista lattiaan asennetaan erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja väliseinänauhat. 
Nauhan paksuus 3-5 mm. Leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.
 

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään seinään Wolf-
kiinnitystulpalla. Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 tulppaa niin, 
että lyhyelle sivulle tulee tasaisin välein 4 tulppaa ja pitkälle sivulle 3.

Reiät porataan 2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta rikkomatta levyn pintaa. Pienemmäksi 
leikatun levyn kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän proppuja.

Kiinnitystulppa lyödään reikään vasaralla ja upotetaan varovasti hieman levyn pintaan.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla. 

Wolf-kiinnitystulppien ankkurointisyvyyden on oltava vähintään 30 mm 
kiinteässä seinässä. Suunniteltu porakoko on tiilelle ja betonille 6 mm, 
ja kevytbetonille 5 mm. Testireiän poraaminen on suositeltavaa.
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SYSTEMLEIM

Pintaverhoilun asentaminen

PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, 
vaan levyt tulee ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi 
kipsilevyillä. Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. 

Kun PhoneStar-levyt on asennettu suoraan massiivikiviseinään, kipsilevyt kiinnitetään 
PhoneStar-levyihin Wolf-järjestelmäliimalla ja 22 mm pitkillä Wolf-kipsilevyruuveilla.

Wolf-järjestelmäliiman levittäminen
Wolf-järjestelmäliima levitetään kipsilevyn pintaan n. 4 mm leveänä 
nauhana niin, että liimanauhojen etäisyys toisistaan on n. 10 cm. 

Kipsilevyjen kiinnittäminen
Kun liima on levitetty, kipsilevy painetaan PhoneStar-levyn päälle ja hierretään kiinni. 

Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-levyihin Wolf-kipsilevyruuveilla 
(3,9 x 22 mm). Ruuvit asennetaan n. 25 cm:n välein.
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Rako
4 mm

Asentaminen massiivipuurakenteeseen

PhoneStar-levyt voi kiinnittää kiinteään puurakenteiseen seinään suoraan 
ilman alusrakennetta. Samaa asennustapaa voi soveltaa myös sellaiseen 
runkorakenteeseen, joka on pääällystetty paksullla (22 mm) vanerilla tai OSB-levyllä.

Erotuskaistan asentaminen
PhoneStar-levyjen alle lattian rajaan asennetaan 3-5 mm paksu erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja 
väliseinänauhat. Nauhan leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin 
ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään seinään Wolf-
puuruuveilla (3,9 x 35 mm). Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia 
niin, että lyhyelle sivulle tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi 
leikatun levyn kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja.

Ruuvit ruuvataan 2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta 
ja kierretään kiinni levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.
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Pintaverhoilun asentaminen

PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.

Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-
levyihin ja seinään kipsilevyruuveilla. Riittävä ruuvin koko on 5,5 x 38 
mm. Ruuvit asennetaan kipsilevyn valmistajan oheen mukaisesti.

Jos seinärakenteessa on sisäpuolella höyrynsulku tai ilmansulku, PhoneStar-levyt ja 
pintaverhoilu tulee asentaa höyrynsulkutasoa rikkomatta. Tarvittaessa PhoneStar-
levyt asennetaan seinän sisäpuolelle asennettavaan erilliseen alusrakenteeseen.
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Rako
4 mm
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Asentaminen runkorakenteeseen

Eristys
Koolauksen välit täytetään eristemateriaalilla. Sopivia eristysmateriaaleja ovat huokoiset 
eristeet, kuten esimerkiksi mineraalivillat, puukuitu, hamppu ja selluloosaeristeet. 

Erotuskaistan asentaminen
PhoneStar-levyjen alle lattian rajaan asennetaan 3-5 mm paksu erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja väliseinänauhat. 
Nauhan leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään runkorakenteeseen 
ruuveilla (3,9 x 35 mm). Puurunkoon kiinnitettäessä käytetään harvakierteisiä 
puuruuveja ja metallirunkoon tiheäkierteisiä metalliruuveja.

Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia niin, että lyhyelle sivulle 
tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi leikatun levyn 
kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja. Ruuvit ruuvataan 
2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta ja kierretään kiinni levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.
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Pintaverhoilun asentaminen

PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.

Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-
levyihin ja seinään kipsilevyruuveilla. Riittävä ruuvin koko on 5,5 x 38 
mm. Ruuvit asennetaan kipsilevyn valmistajan oheen mukaisesti.

Jos seinärakenteessa on sisäpuolella höyrynsulku tai ilmansulku, PhoneStar-levyt ja 
pintaverhoilu tulee asentaa höyrynsulkutasoa rikkomatta. Tarvittaessa PhoneStar-
levyt asennetaan seinän sisäpuolelle asennettavaan erilliseen alusrakenteeseen.
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Rako
4 mm

Asentaminen verhoiltuun runkorakenteeseen

Kipsilevyillä verhoillut eristetyt runkorakenteet ja koolatut väliseinät voidaan 
äänieristää PhoneStar-levyillä toiselta tai molemmilta puolilla yhdellä tai 
useammalla PhoneStar-kerroksella pintaverhoilua purkamatta. PhoneStar-
levyn alle jäävän verhouslevyn paksuuden tulee olla vähintään 12,5 mm. 

Erotuskaistan asentaminen
PhoneStar-levyjen alle lattian rajaan asennetaan 3-5 mm paksu erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja 
väliseinänauhat. Nauhan leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin 
ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään runkorakenteeseen 
ruuveilla (3,9 x 35 mm). PhoneStar-levyjen kiinnittämiseen on käytettävä aina 
kiinnitysalustan kanssa yhteensopivia ruuveja. Puurunkoon kiinnitettäessä käytetään 
harvakierteisiä puuruuveja ja metallirunkoon tiheäkierteisiä metalliruuveja

Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia niin, että lyhyelle sivulle 
tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi leikatun levyn 
kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja. Ruuvit ruuvataan 
2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta ja kierretään kiinni levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.

Jos seinärakenteessa on sisäpuolella höyrynsulku tai ilmansulku, PhoneStar-
levyt tulee asentaa höyrynsulkutasoa rikkomatta. Tarvittaessa levyt asennetaan 
seinän sisäpuolelle asennettavaan erilliseen alusrakenteeseen.
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Pintaverhoilun asentaminen

PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.

Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-
levyihin Wolf-järjestelmäliimalla ja Wolf-kipsilevyruuveilla (3,9 x 22 mm).

Wolf-järjestelmäliiman levittäminen
Wolf-järjestelmäliima levitetään kipsilevyn pintaan n. 4 mm leveänä 
nauhana niin, että liimanauhojen etäisyys toisistaan on n. 10 cm. 
Kipsilevy painetaan PhoneStar-levyn päälle ja hierretään kiinni.

Kipsilevyjen kiinnittäminen
Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-levyihin Wolf-kipsilevyruuveilla 
(3,9 x 22 mm). Ruuvit asennetaan n. 25 cm:n välein.

Jos seinärakenteessa on sisäpuolella höyrynsulku tai ilmansulku, 
pintaverhoilu tulee asentaa höyrynsulkutasoa rikkomatta.
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600 mm

Asentaminen alusrakenteeseen

Alusrakenne
Alusrakenteella tarkoitetaan seinää, jossa PhoneStar-levyt kiinnitetään 
seinään asennettuun koolaukseen. Alusrakenne voidaan rakentaa 
puurimoista tai tarkoitukseen sopivista metalliprofiileista. 

Alusrakenne kiinnitetään seinään kiinnitysalustaan sopivilla 
kiinnikkeillä, tavallisimmin kiinnitystulpilla tai puuruuveilla.

Rimoitus
Alusrakenteen asentaminen aloitetaan asentamalla reunarimoitus. Reunarimoitus 
asennetaan jokaiselle reunalle niin, että se kiertää yhtenäisenä koko seinäpinnan.

Tämän jälkeen reunarimojen väliin asennetaan koolaus. Koolaus asennetaan 60 cm:n jaolla.
Jos seinään asennetaan jälkikäteen kalusteita, koolaukseen asennetaan 
myös kiinnitettävien kalusteiden painon kestävät poikittaistuet.

Koolauksen välit täytetään myöhemmin eristelevyillä, joten rimojen tulee 
olla riittävän paksuja jotta eristelevyt mahtuvat rimojen väleihin.

Rimojen suositeltu vähimmäisleveys 60 mm, jotta vierekkäisten levyjen 
kiinnitysruuvit voidaan asentaa riittävän etäälle PhoneStar-levyn reunasta.

Eristys
Koolauksen välit täytetään eristemateriaalilla ääneneristävyyden 
parantamiseksi. Sopivia eristysmateriaaleja ovat huokoiset eristeet, kuten 
esimerkiksi mineraalivillat, puukuitu, hamppu ja selluloosaeristeet.

EPS, XPS, PUR, PIR tai vastaavat kovat levyeristeet eivät 
sovi yhteen PhoneStar-järjestelmän kanssa!

2

1

3

3

1 2



21

Rako
4 mm

PhoneStar-levyjen asentaminen

Erotuskaistan asentaminen
PhoneStar-levyjen alle lattian rajaan asennetaan 3-5 mm paksu erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja väliseinänauhat. 
Nauhan leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään alusrakenteeseen ruuveilla. 
Ruuvin pituus valitaan alusrakenteen paksuuden mukaan. Puurunkoon kiinnitettäessä 
käytetään harvakierteisiä puuruuveja ja metallirunkoon tiheäkierteisiä metalliruuveja. 

Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia niin, että lyhyelle sivulle 
tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi leikatun levyn 
kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja. Ruuvit porataan 
2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta ja kierretään kiinni levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.

Pintaverhoilun asentaminen
PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.
Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään 
PhoneStar-levyihin ja alusrakenteeseen kipsilevyruuveilla 5,5 x 38 mm. 
Ruuvit asennetaan kipsilevyn valmistajan oheen mukaisesti.
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600 mm

Rako
10 mm
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Asentaminen kuorirakenteeseen

Kuorirakenne
Kuorirakenteella tarkoitetaan seinää, jossa PhoneStar-levyt kiinnitetään erilliseen, seinän 
edessä olevaan koolaukseen, eli kuorirunkoon. Kuorirungon ja seinän välissä on ilmarako.
Kuorirunko voidaan rakentaa puurimoista tai tarkoitukseen sopivista metalliprofiileista. 

Alusrakenne kiinnitetään lattiaan ja kattoon kiinnitysalustaan sopivilla 
kiinnikkeillä, tavallisimmin kiinnitystulpilla tai puuruuveilla.

Rimoitus
Kuorirungon asentaminen aloitetaan asentamalla reunarimoitus. Reunarimoitus 
asennetaan jokaiselle reunalle niin, että se kiertää yhtenäisenä koko 
seinäpinnan. Kuorirungon ja seinän väliin jätetään 10 mm:n ilmarako.

Tämän jälkeen reunarimojen väliin asennetaan koolaus. Koolaus asennetaan 60 cm:n jaolla.
Jos seinään asennetaan jälkikäteen kalusteita, koolaukseen asennetaan 
myös kiinnitettävien kalusteiden painon kestävät poikittaistuet.

Koolauksen välit täytetään myöhemmin eristelevyillä, joten rimojen tulee 
olla riittävän paksuja jotta eristelevyt mahtuvat rimojen väleihin.

Rimojen suositeltu vähimmäisleveys 60 mm, jotta vierekkäisten levyjen 
kiinnitysruuvit voidaan asentaa riittävän etäälle PhoneStar-levyn reunasta.

Eristys
Koolauksen välit täytetään eristemateriaalilla ääneneristävyyden 
parantamiseksi. Sopivia eristysmateriaaleja ovat huokoiset eristeet, kuten 
esimerkiksi mineraalivillat, puukuitu, hamppu ja selluloosaeristeet.

EPS, XPS, PUR, PIR tai vastaavat kovat levyeristeet eivät 
sovi yhteen PhoneStar-järjestelmän kanssa!
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Rako
4 mm

PhoneStar-levyjen asentaminen

Erotuskaistan asentaminen
PhoneStar-levyjen alle lattian rajaan asennetaan 3-5 mm paksu erotuskaista. 
Erotuskaistaksi sopivat kaikki tavalliset vaahtokumiset tiiviste- ja väliseinänauhat. 
Nauhan leveys valitaan tulevan sisäverhouksen mukaan.

PhoneStar-levyjen asentaminen
Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään alusrakenteeseen ruuveilla. 
Ruuvin pituus valitaan alusrakenteen paksuuden mukaan. Puurunkoon kiinnitettäessä 
käytetään harvakierteisiä puuruuveja ja metallirunkoon tiheäkierteisiä metalliruuveja. 

Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia niin, että lyhyelle sivulle 
tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi leikatun levyn 
kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja. Ruuvit porataan 
2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta ja kierretään kiinni levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.

Pintaverhoilun asentaminen
PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.
Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään 
PhoneStar-levyihin ja alusrakenteeseen kipsilevyruuveilla 5,5 x 38 mm. 
Ruuvit asennetaan kipsilevyn valmistajan oheen mukaisesti.
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Asentaminen toisen PhoneStar-levyn päälle

Rakenteen äänieristävyyttä voidaan tehostaa asentamalla kaksi tai useampia 
PhoneStar-levykerroksia päällekkäin. Toinen kerros asennetaan seinän rakenteesta 
riippuen samalla periaatteella kuin ensimmäinenkin kerros. Ruuvit tai tulpat porataan 
ensimmäisen PhoneStar-kerroksen läpi. Ristiliitosten syntyminen vältetään aloittamalla 
toinen kerros levyllä, joka katkaistaan keskeltä sekä pituus- että poikittaissuuntaisesti.

PhoneStar-levyjen asentaminen kivirakenteessa
Jos alempi PhoneStar-levykerros on aloitettu täydellä levyllä, leikataan toisen 
kerroksen aloituslevy kokoon 600 x 400 mm. Ensimmäinen rivi jatketaan 
loppuun pituussuuntaan kahtia leikatuilla levyillä (1200 x 400 mm), 

Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin 
ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään seinään Wolf-
kiinnitystulpalla. Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12-proppua niin, 
että lyhyelle sivulle tulee tasaisin välein 4 proppua ja pitkälle sivulle 3.

Reiät porataan 2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta rikkomatta levyn pintaa. Pienemmäksi 
leikatun levyn kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän proppuja. 
Kiinnitystulppa lyödään reikään vasaralla ja upotetaan varovasti hieman levyn pintaan.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.

Wolf-kiinnitystulppien ankkurointisyvyyden on oltava vähintään 30 mm 
kiinteässä seinässä. Suunniteltu porakoko on tiilelle ja betonille 6 mm, 
ja kevytbetonille 5 mm. Testireiän poraaminen on suositeltavaa.
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Runkorakenteet, alusrakenteet ja massiivipuurakenteet
Jos alempi PhoneStar-levykerros on aloitettu täydellä levyllä, leikataan toisen 
kerroksen aloituslevy kokoon 600 x 400 mm. Ensimmäinen rivi jatketaan 
loppuun pituussuuntaan kahtia leikatuilla levyillä (1200 x 400 mm), 

Asentaminen aloitetaan huoneen nurkasta. Nurkkiin 
ja katon rajaan jätetään n. 4 mm:n rako.

PhoneStar-levyt lasketaan erotuskaistan päälle ja kiinnitetään ensimmäisen PhoneStar-
levykerroksen läpi ruuveilla (3,9 x 35 mm). Puurunkoon kiinnitettäessä käytetään 
harvakierteisiä puuruuveja ja metallirunkoon tiheäkierteisiä metalliruuveja.

Täysimittaiseen PhoneStar-levyyn käytetään 12 ruuvia niin, että lyhyelle 
sivulle tulee tasaisin välein 4 ruuvia ja pitkälle sivulle 3. Pienemmäksi leikatun 
levyn kiinnittämiseen voidaan käyttää vastaavasti vähemmän ruuveja. 

Ruuvit porataan 2-3 cm:n etäisyydelle levyn reunasta ja upotetaan 
varovasti hieman levyn pintaan levyä rikkomatta.

Lopuksi PhoneStar-levyjen saumat peitetään Wolf-teipillä. Nurkissa, katon rajassa 
ja lattiassa levyjen alla mahdollisesti olevat raot täytetään Wolf-tiivistysmassalla.

Pintaverhoilun asentaminen
PhoneStar-levyjen päälle ei saa maalata, tapetoida eikä tasoittaa, vaan levyt tulee 
ensin peittää kestävällä materiaalilla, esimerkiksi kipsilevyillä tai puupaneeleilla.
Kipsilevyt voi asentaa suoraan PhoneStar-levyjen päälle, mutta puupaneelit suositellaan 
asennettavaksi erilliseen koolaukseen paneeleiden kiinnityksen varmistamiseksi.

Kipsilevyjen vähimmäispaksuus on 12,5 mm. Kipsilevyt kiinnitetään PhoneStar-
levyihin kipsilevyruuveilla. Kipsilevyruuvin pituus valitaan pintaverhouslevyn 
paksuuden mukaan niin, että ruuvi ulottuu molempiin PhoneStar-levykerroksiin. 

Tavallisen 12,5 mm paksun kipsilevyn kanssa käytetään 5,5 x 38 mm 
ruuvia. Ruuvit asennetaan kipsilevyn valmistajan oheen mukaisesti.
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Tuotteet PhoneStar -seinäasennukseen

Wolf-teippi
Pituus 50 m
PhoneStar-levyn leikattujen reunojen sulkemiseen 
ja liitossaumojen tiivistämiseen

Wolf-tiivistysmassa
Patruuna: 310 ml
Saumatiiviste seinään, lattiaan ja kattoon

Wolf-järjestelmäliima
Pullo: 1,0 kg
Riittoisuus: n. 10 m2
PhoneStar-levyjen kiinnittämiseen aluslevyyn, lastulevyyn ja OSB-
levyyn. Sopii myös kipsilevyjen kiinnittämiseen PhoneStar-levyyn. 

Wolf-tulppa
Mitat: 6 x 60 mm
PhoneStar-levyjen kiinnittämiseen kivirakenteisiin

Puuruuvi 35
Mitat: 3,9 x 35 mm
PhoneStar-levyjen kiinnittämiseen puurakenteisiin

Metalliruuvi 35
Mitat: 3,9 x 35 mm
PhoneStar-levyjen kiinnittämiseen metallirankoihin

Kipsiruuvi 22
Mitat: 3,9 x 22 mm
Kipsilevyjen kiinnittämiseen PhoneStar-levyihin kivirakenteissa. 
Käytetään yhdessä Wolf-järjestelmäliiman kanssa.

Kipsiruuvi 38
Mitat: 5,5 x 38 mm
Kipsilevyjen kiinnittämiseen PhoneStar-levyihin puurakenteissa
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Yhteystiedot

Wolf-tuotteiden maahantuoja
Redi-yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24, 01800 Klaukkala

Myynti
0207 439 670
myynti@tiivistalo.fi

Tekninen tuki
0207 439 675

Noutovarasto
Yrittäjäntie 24, 01800 Klaukkala

Tiliasiakkaan tilaukset
myynti@tiivistalo.fi

Tuotetiedot ja kiireettömät tiedustelut
info@tiivistalo.fi

Lisätiedot ja tuotedokumentit
www.tiivistalo.fi
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