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Kefix-lasitiilikehikko on helppo ja kaunis tapa toteuttaa lasitiiliseinä. Kehyksellä toteutettu lasitiiliseinä voidaan
asentaa sisäseiniin märkä- ja kuivatiloihin. Kehikon koon voi itse määrittää, huomioiden lasitiilen koon.
Kaakelikeskus pystyy toimittamaan myös porrasmuotoisia lasitiilikehikoita. Kehikkoa on saatavilla alumiinin
värisenä ja valkoiseksi polttomaalattuna.
Toimitusaika kehikolle on noin yksi viikko. Tilattaessa on ilmoitettava lastiliilielementin leveys ja korkeus sekä
käytettävä lasitiili. Kefix-kehikkoa valmistetaan vain Kaakelikeskuksen myymille lasitiilille sopivana.
Kefix-asennuspakettiin kuuluu valmiiksi kasattu lasitiilikehys, kolmenmallisia välikappaleita lasitiilten väleihin sekä
liimaus- ja saumausmassa. Lisäksi tarvitset mittaustyökalut, välineet kehikon kiinnittämiseen ja silikonin
pursottamiseen ja muotoiluun sekä mahdolliset laatoitustuotteet valukorokkeen valmistamiseen.
HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA
Ennen Kefix-kehikon asennusta on varmistettava, että seinä ja lattia ovat suorat ja ne ovat 90 asteen kulmassa
toisiinsa nähden. Jos lattiassa on kaato lattiakaivolle, on tehtävä lattiavalu, jonka päälle lasitiilikehikko voidaan
asentaa. Lattiavalu tehdään työstämällä valumuotti, joka täytetään lattiatasoitteella. Valumuotin tulee olla 50 mm
leveä. Kehikko voidaan kiinnittää myös erikseen myytävillä säädettävillä lattiakorokkeilla.
Kefix-kehikko suositellaan asennettavaksi vähintään 15 cm etäisyydelle lavuaarista tai wc-pytystä, jotta niissä
asioiminen säilyy helppona. Suihkuseinäasennuksessa on huomioitava, että lasitiiliseinä tulee asentaa vähintään
80 cm etäisyydellä suihkusta, jotta asiointi suihkussa olisi myös helppoa.

KIINNITYSTAVAT

Viimeistellyimmän näköinen
lopputulos saadaan, kun
lasitiilikehikolle tehdään valu.
Valun on oltava 50 mm leveä.
Valu voidaan tehdä esimerkiksi
Mira 6998 Betomix Quickilla.

Jos lasitiilikehikko asennetaan
suoralle lattiapinnalle, voidaan
asennus tehdä suoraan lattiaan
kiinnittämällä.

Lasitiilikehikko voidaan kiinnittää
lattiaan myös erikseen myytävillä
säädettävillä lattiakorokkeilla.
Korokkeita on saatavilla kahden
mittaisina ja niiden alaosat voidaan
säätää lattian kaatojen mukaisiksi.

LASITIILIKEHIKON ASENNUS
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Levitä reilusti kiinnitysmassaa
kehikon alustaan, jotta
kiinnityksestä tulee tukeva.
Massan kuivumisaika on 4-5
tuntia. Massan ei tarvitse antaa
kuivua ennen tiilien ladontaa, jos
kiinnität kehikon seinään
oikeaoppisesti.
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Puhdista lasitiilet pölystä ennen
ladontaa. Lado tiilet yksitellen
kehikkoon. Työnnä jokaisen
lasitiilen kummallekin puolelle
pystyyn lasitiilin mittaiset
lasitiilivälikappaleet.
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Märkätiloissa tulee muistaa
porauksen yhteydessä täyttää
porausreiät silikonilla ennen
kiinnitystä, jotta mahdollisesti
rikkoutunut vedeneristys ei
pääse vuotamaan. Kiinnityksessä
betoniseinään kannattaa käyttää
proppuja.
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Toista kohdat 4-5 niin monta
kertaa, kunnes saavut
lasitiilikehikon viimeiselle riville.
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Varmista, että kehikko on
asennettu suoraan. Puhdista
kehikko mahdollisista
alumiinihileestä ennen lasitiilten
ladontaa.
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Varmista välillä, että tiilet ovat
suorassa. Tässä vaiheessa lasitiiliä
voi vielä asetella.

11
valmis lasitiiliseinä

Viimeinen tiili asetetaan siten,
että tiilen reunimmaiselle
puolelle asetetaan pystyvälike ja
lasitiili käännetään paikalleen.
Lasitiilen toiselle puolelle ei
tavitse asettaa välikettä. Muista
jättää saumausvara esimerkiksi
kiilaamalla tiilet.

Kun viimeinen lasitiili on
asetettu, työnnetään lasitiilen
ylävälikappale paikalleen
kahden viimeisen tiilen väliin.

Aseta lasitiilikehikon pohjalle
pitkänmallinen muovinen
kehikon levyinen
lasitiilivälikappale.

Lasitiiliseinä on valmis
saumattavaksi.

Viimeisen rivin lasitiilten väleihin
asetetaan pienet lasitiilivälikkeet,
jotta rakennelmasta tulee
tukeva. Työnnä viimeinen
ylävälike täysin toiseksi
viimeisen lasitiilen päälle.

LASITIILIKEHIKON SAUMAUS
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Aloita saumaus alarivistä.
Saumaa lasitiiliseinä puoleen
väliin saakka alhaalta ylöspäin
liikkuen.
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Kastele saumat uudelleen.
Viimeistele saumat sormella.
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Pursota saumat täyteen
silikonia.
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Sekoita ruiskepulloon laimea
sekoitus käsitiskiainetta ja vettä.
Suihkuta seosta saumojen
pintaan. Saippuavesi auttaa
silikonisaumojen muotoilussa.

Poista liiat saumasilikonit
lastalla.
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Kun olet saumannut ja
viimeistellyt alarivien saumat,
saumaa ylärivit ylhäältä
alaspäin liikkuen. Saumaa
lasitiiliseinän toinen puoli
samalla tavalla.

Lasitiiliseinä on täysin kuiva 3-5 vuorokauden kuluessa
asennuksesta, riippuen ilman kosteudesta ja lämpötilasta.
Suihkutiloja voidaan käyttää yhden vuorokauden kuluttua
saumauksesta.
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