
VALMISTUS JA 

ASENNUS

HI-MACS® komposiittikiven käsittely 



Jyrsintä ja sahaus

 Pyörösaha

 palkkisaha

 CNC-jyrsintä

 käsisaha ohjauskiskolla.

 Paras sahausjälki: pyörösahan terät 
kolmipalaisella hammastuksella.



Liimaus – näkymätön sauma

 Purista levyt yhteen esim. 
ruuvipuristimilla 

 tarvittaessa ohjainpalat kuumaliimalla 

ja pintojen kohdistus     

 purista liima jatkuvana nauhana

 tue liimattavat pinnat ja purista 
kevyesti yhteen niin, että liimanauha 
pursuaa yli

 aseta puristimet paikoilleen

 poista puristimet liiman kuivuttua, 

lämpötilasta riippuen 15 - 30 min.

 poista ylimääräinen liima 
käsijyrsimellä (taltalla tai höylällä)

 viimeistele liitos hiomalla.



Tasojen liittäminen

Liittämisohje  Sauman liitos 45° kulmaan tai

 45° kulmapalan juovamainen liitos.



Reunavahvistukset

Voit asentaa mittoihin leikatun levyn 

alapintaan esityöstetyn listan.

 Aja levyn alapintaan ohjausura

 levitä liima ohjausuraan ja aseta 
esityöstetty lista paikoilleen

 purista lista levyyn ruuvipuristimilla, 
puristinväli 8 – 10 cm

 kun liima on kuivunut, viimeistele 
reuna suoralla tai profiilijyrsimellä

 viimeistele reuna hiomalla.



Altaiden asentaminen

Voi asentaa joko suoraan tai 
ohjausuralla:  

 Jyrsi altaan sisämittoja 3-5 mm 
pienempi allasaukko 

 jyrsi ohjausura, joka on altaan 
sisämittoja  2-3 mm suurempi

 levitä liima jatkuvana nauhana 
ohjausuraan / liimattavaan saumaan.

 aseta allas ohjausuraan ja purista 
pinnat yhteen

 liiman kuivuttua jyrsi ylimääräinen 
materiaali allasaukon sisäreunasta  

 käytettäessä 45° kulmajyrsintä 
viimeistelyssä, saadaan värivaihtelut 
taso- ja allasmateriaalissa häivytettyä

 viimeistele puolikiiltävään 
hiontakarkeuteen.



Takanostot ja integroinnit

Suora taso voidaan tiivistää 
takapaneeliin silikonilla. 

Helposti puhdistettava ja kosteustiivis 
sauma:

 valmiiksi muotoillulla koveralla 
täytelistalla

 liimaamalla kulmikas täytepala 

takanoston ja tason väliin sekä 
muotoilemalla sisäkulma jyrsimällä. 



Takanostot ja integroinnit

Suorat ja säteelliset takanostot voidaan tehdä 

joko suorilla tai koverretuilla listoilla.

 Liimaa suora takalista tasoon HI-MACS®-

liimalla tai värisävytetyllä silikonilla

 yleensä tehdään koverrettu takalista 
sisäpuolisella säteellä

 jyrsi levyn yläpinnan reunaan 2 mm syvä ja 
25 mm leveä ura

 tee 25 mm leveään HI-MACS®-listaan 

kovera sisäkulma, käytä yläjyrsimessä 
säteeltään 10 mm pyöristettyä terää 

 leikkaa määrämittaan halutun levyinen, 
suora ylösnosto-osio.

 hio liimattavat pinnat karkeuteen 150 

santapaperilla, puhdista pinnat alkoholilla / 
sinolilla ja teollisuuspaperilla

 levitä tarpeeksi liimaa kaikkiin liimattaviin 
pintoihin ja purista liimasauma kiinni.



Lämpömuovaus



Lämpömuovaus

 Voi muovata joko kaksi- tai 
kolmiulotteisiin muotoihin

 yksivärisillä levyillä pienemmät (20 
mm alkaen) taivutussäteet kuin 

muilla

 kaikki kuosit ovat kuitenkin 
kaksiulotteisesti taivutettavissa

 muovattavuus saavutetaan kun levy 
on lämmitetty 160 – 180 asteeseen.

 Levy voidaan asettaa suoraan 
uunista muovattavaksi joko 

muottipuristuksena tai muotin päälle 
membrakalvolla 

 puristetun kappaleen pitää antaa 
jäähtyä muotissaan noin 85 
asteeseen.

 viimeistele kappaleen reunat ja aukot 
ja hio pinta. 



Hiominen

Viimeinen vaihe HI-MACS elementtien 
valmistuksessa on hionta.

 Kukin hiontavaihe tehdään 

oskilloivalla käsihiontakoneella 
kahteen suuntaan kaksi kertaa.

 käytä puolikiiltävään hionta-

asteeseen vaiheittain 3 - 4 
hiontakertaa 180 – 600 

santapaperiluokilla (180, 240, 400, 
600).


