
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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tiivistalo.fi/phonestar-ohjeet 

Ota yhteytta tekniseen tukeen: 

0207 439 675 

i nfo@ti ivi sta lo. fi 

Asennusohjeet

Askarruttaako jokin?
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