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Sikaflex®-290 DC 
Puukannen liimaus- ja saumausmenetelmä



Kansirimojen asennus
Kertaalleen sovitetut, numeroidut ja Sika®-Primer 290 DC:llä 
käsitellyt kansirimat painetaan kiinni alusmassaan tuotteel-
le ominaisen työajan kuluessa (kts. alla). Suurilla kansilla 
rimoitustyö etenee alueittain. Rimat tuetaan kuivumisen 
ajaksi kevyillä painoilla (liimakannet) tai ruuvikiinnityksellä 
(sivusuunnassa taivutettavat rimat). Työajat alusmassoille 
kuivumisolosuhteissa +23°C / 50% ilman suht.kost.:
•	 Sikaflex®-298 FC noin 50 min.
•	 Sikaflex®-291 noin 45 min.
•	 Sikaflex®-292 noin 40 min.

KANSIRIMOJEN  
ALUSMASSAUS 
SIKAFLEX®-MARINE TUOTTEILLA

Suositeltavat olosuhteet
Parhaaseen tulokseen päästään suojaamalla kansi sateelta 
ja auringolta ennen työn aloittamista. Työskentelylämpötilan 
suositellaan olevan välillä +5°C  –  +25°C sekä ilman kosteu-
den alle 75%. Kansirimojen paksuuden suositellaan tiikillä 
olevan 6 – 22 mm:n välillä ja sahaussuunta niin että puun 
vuosirenkaat ovat pystyssä. Rimojen sisältämän kosteuden 
tulee olla alle 12% jotta kutistumat puun kuivuessa saadaan 
minimoitua.

Kannen pohjustuskäsittelyt
Suorien kansirimojen liimakiinnityksessä ilman ruuveja 
esim. istuinlaatikon pintaan (ns. liimakannet) suosittelemme 
seuraavia pohjustuskäsittelyitä materiaalipintoihin ennen 
alusmassan levittämistä:
Lujitemuovikansi: 
• Kevyt hionta karhunkielilaikalla (karkeus 600) ja pölyn 

poisto imuroimalla. 
• Pyyhitään kertaalleen nukkaamattomaan pyyhkeeseen 

kostutetulla Sika®-Cleaner 205:llä, kuivumisajan ollessa 
vähintään 10 min. / enintään 2 h. 

• Viimeistele levittämällä ohut peittävä kalvo Sika®-Primer 
290 DC:tä ja anna kuivua vähintään 1 h / enintään 24 h. 

Puupintaiset kannet ja kansirimojen alapinnat:
• Koneellinen hionta (karkeus 80 – 100) ja pölyn poisto 

imuroimalla.
• levitä ohut peittävä kalvo Sika®-Primer 290 DC:tä ja anna 

kuivua vähintään 1 h / enintään 24 h.
Alumiini- ja teräskannet 
• Hiekkapuhallus (SA 2.5) tai mekaaninen hionta ja pölyn 

poisto. 
• Pyyhitään kertaalleen nukkaamattomaan pyyhkeeseen 

kostutetulla Sika®-Cleaner 205:llä, kuivumisajan ollessa 
vähintään 10 min. / enintään 2 h.  

• Levitä puhtaalla telalla tai pensselillä ohut peittävä kalvo 
(n. 200 g/m2) kaksikomponenttista Sika®-Icosit ZP 
Primer:iä  ja anna kuivua vähintään 5 h / enintään 14 h 
(kuivumislämpötilassa+10°C). Vältä kuivuneen pinnan 
likaantumista!

Maalattu kansipinta
• Tarkistetaan maalikalvon hyvä tartunta alustaan ja suori-

tetaan kevyt hionta karhunkielilaikalla (karkeus 600) sekä 
pölynpoisto imuroimalla.

• Pyyhitään kertaalleen nukkaamattomaan pyyhkeeseen 
kostutetulla Sika®-Cleaner 205:llä, kuivumisajan ollessa 
vähintään 10 min. / enintään 2 h.

Alusmassan valinta ja levitys
Käyttökohteeseen parhaiten soveltuva alusmassa voidaan 
valita seuraavasti:
•	 Sikaflex®-298 FC itsestäänlevittyvänä suurille tasomaisil-

le kansille.
•	 Sikaflex®-291 kuperille ja viettäville kansille.
•	 Sikaflex®-292  erittäin epätasaisille kansille syvien kolo-

jen täyttöön
Ns.	liimakansien	yhteydessä	suositellaan	Sikaflex® -alus-
massan levittämistä koko kannen alueelle 3 – 5 mm:n ham-
mastetulla lastalla. Alusmassaa kuluu 1,5 – 2,6 litraa /m2, 
jolla varmistetaan ettei tyhjiä, myöhemmin vedellä täyttyviä 
onkaloita jää liitospintaan (jäätymisongelmat).

Kuva 1. 
Lujitemuovikannen 
primerointi Sika® Primer 
– 290 DC:llä.

Kuva 2. 
Kansirimojen alapinnat 
käsitellään Sika® Primer 
– 290 DC:llä.

Kuva 3. 
Kansirimojen liimaus 
kanteen Sikaflex®-298 FC 
–alusmassalla.

Kuva 4. 
Istuinlaatikon ja kannen 
tiikkirimat kiinnitetty ja sau-
mattu Sikaflex® – Marine 
tuotteilla.

Kuva 5. 
Risteilijän ulkokansien kiin-
nitys ja saumaus Sikaflex® 
– Marine tuotteilla. 



1) Saumojen mitoitus ja jyrsintä
Säämuutosten aiheuttama puun eläminen näkyy kansisau-
mojen liikkeinä. Suositeltava tapa mitoittaa kansisauman 
leveys on verrata sitä käytettävän riman leveyteen kohdan 
2 kokemusperäisen mitoitustaulukon avulla. Koostumuksel-
taan	joustavan	Sikaflex®-290 DC puukannen saumausmas-
san suurin sallittu liikunta on +/–10%. Mikäli sauman koko 
poikkeaa annetuista, suosittelemme saumojen avartamista 
jyrsimällä. Menetelmä sopii myös uusintasaumauksissa 
vanhan massan poistoon. 

2) Sauman mitoitustaulukko
 Kansiriman leveys Sauman leveys  Sauman syvyys
  35 mm 4 mm 4 – 5 mm
  45 mm 4 – 5 mm 6 mm
  50 mm 5 – 6 mm 6 mm
  75 mm 8 mm 7 mm
 100 mm 10 mm 8 mm
 125 mm 12 mm 10 mm

3) Kansiurien puhdistus
Urien huolellinen puhdistus imuroimalla ennen primerointia 
on suositeltavaa. Paineilmalla puhallettaessa suositellaan 
öljynerottimen liittämistä paineilmaverkostoon. Puhdas, kuiva 
ja pölytön kansiura takaa luotettavan tartunnan primerointi-
käsittelylle.

4) Kansiurien primerointi
Suorita käsittely kannen alueelle joka saumataan vuoro-
kauden kuluessa. Sika® -Primer 290 DC:tä levitetään uran 
seinämille yksi ohut peittävä kerros mukana tulevaa pens-
seliä edestakaisin liikuttamalla tai paineilmaruiskulla. Prime-
roidun puupinnan tulee näyttää kiiltävältä ja märältä. Suojaa 
kansi pölyltä, auringolta, sateelta ja anna primeroidun pinnan 
kuivua vähintään 1 h, enintään 24 h ennen saumausmassan 
levittämistä.

5) Sika –pohjateipin asennus
Sikaflex®-290 DC saumausmassa vaimentaa tiikkikannen 
liikkeitä parhaiten sen ollessa kiinnittyneenä vain uran 
sivuille. Asentamalla Sika –pohjateippi levityslaitteen avulla 
uran pohjaan kuivuneeseen primeripintaan, varmistat liikunta-
sauman toiminnan erittäin vaativissa olosuhteissa.

6) Kansiurien saumaus
Sikaflex®-290 DC saumausmassan levitys voidaan aloittaa 
kun puun primeroitu pinta on täysin kuiva. Saumaustyön 
aikainen lämpötilasuositus kannessa on < 25°C tasaisena tai 
laskevana iltaa kohden. Valitse mäntätoiminen levityspistooli 

kuljettaen sitä hitaasti 60° – 90° kulmassa kanteen nähden 
ja suutin painettuna uran pohjaan saakka (kts. yläkuva). 
Näin menetellen ura täyttyy alhaalta ylöspäin ja siten ehkäi-
see ilmataskujen syntymistä saumaan. Tasaa ylimääräinen 
Sikaflex®-290 DC viimeistään 30 min. kuluessa painamalla 
kevyesti taipuisalla lastalla n. 45° kulmassa kanteen näh-
den. Saumausmassa kutistuu hieman kuivuessaan mutta 
tasoituksessa hieman koholle jätettynä kompensoi tilanteen. 
Suojaa kansi sateelta ja suoralta auringolta vähintään 8 h 
ajan. Kannen kuivumisaika ennen ylihiontaa on 7 vrk.

7) Kannen hiominen
Kannen hiontaan suositellaan käytettävän nauhahiomako-
netta varustettuna 80 – 120 hiomapaperilla. Hionta tapahtuu 
saumojen suuntaisesti ja poistaa samalla tasoituksesta 
aiheutuneet massajäämät kannesta.

8) Kannen öljyäminen ja viimeistely
Tiikkikannen hoitamiseen suositellaan käytettäväksi Sika® 
Teak Cleaner –puhdistusainetta, Sika® Teak Brightener –kir-
kastetta sekä Sika® Teak Oil –puuöljyä. Tuotteilla on testattu 
yhteensopivuus	Sikaflex®-290 DC:llä saumatuille veneen-
kansille ohjeiden mukaisesti käytettynä. Sika ei suosittele 
kannen viimeistelyssä käytettävän aineita, jotka sisältävät 
liuotteita tai muovipehmittimiä. Asiakkaan tulee itse varmis-
tua käyttämiensä viimeistelyaineiden yhteensopivuudesta 
Sikaflex®-290 DC -saumausmassan kanssa.

Kannen hoito
Sikaflex®-290 DC:llä saumatulle tiikkikannelle suositellaan 
säännöllistä huuhtomista vedellä estämään puun liika kuivu-
minen. Kuumassa ilmastossa huuhtelu on syytä tehdä päivit-
täin. Kannen pesu vesipohjaisella miedolla saippualiuoksella 
suositellaan tehtävän vain tarpeen vaatiessa. Syövyttäviä 
tai voimakkaita kemiallisesti vaikuttavia puhdistusaineita ei 
suositella käytettävän.
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Sika® Primer ja Cleaner -pohjustusaineiden kulutustaulukko
Pohjustusaine /   Pakkauskoko Kulutus Kulutus Riittoisuus juoksumet-
soveltuvuus  (noin) per astia reinä 30 mm:n levyisenä
materiaalipinnoille:    käsittelyalueena  

Sika®-Cleaner 205 on  250 ml 40 ml / m2 6.25 m2

pyyhittävä tartunta-aine maali-  1000 ml  25 m2

metalli ym. tiiviille pinnoille. 

Sika®-Primer 206 G+P on 250 ml 150 ml / m2 1.6 m2 50 m 
pensselillä levitettävä tartunta- 1000 ml  6.6 m2 200 m
aine alumiini-, RST-, lujitemuovi-,
ABS-, PVC- ja maalipinnoille.

Sika®-Primer 209 N on  250 ml 150 ml / m2 1.6 m2 50 m
pensselillä levitettävä tartunta-
aine akryyli- ja polykarbonaatti-
muoveille (kts. Sikan muovi-
ikkunan liimausohjeet).

Sika®-Primer 210 T on väritön, 250 ml 150 ml / m2 1.6 m2 50 m
pyyhittävä tartunta-aine alumiini- 1000 ml  6.6 m2 200 m
pinnalle.

Sika®-Primer 290 DC on  250 ml 150 ml / m2 1.6 m2 50 m
pensselillä levitettävä tartunta- 1000 ml  6.6 m2 200 m
aine puu-, lujitemuovi-, ABS- ja PVC-
pinnoille (kts. Sikan kannensaumausohjeet). 

Huomautus: Taulukon kulutustiedot ovat ohjeellisia riippuen materiaalista ja pinnanlaadusta. Tutustu tuotteen voimassa olevaan 
tekniseen tietoesitteeseen ennen käyttöä, (www.sika.fi tai pyynnöstä toimittaen).

Sikaflex®-298 kansirimojen alusmassan kulutustaulukko
Massan kerrosvahvuus Alusmassan  Kulutus 600ml 
levitettynä määrä ltr. / m2 kalvopakkauksia / m2 

1 mm 1 ltr.  n. 2 kpl.

2 mm 2 ltr.  n. 3 kpl.

Sikaflex®-290 DC puukannen saumausmassan kulutustaulukko 
Kansisauman leveys x Riittoisuus juoksumetreinä / Riittoisuus juoksumetreinä / 
syvyys 310 ml patruuna 600 ml kalvopakkaus 

 4 x 5 mm 16 jm  30 jm

 6 x 5 mm 12 jm  20 jm

 8 x 5 mm  8 jm  15 jm

10 x 5 mm  6 jm  12 jm

10 x 8 mm  3 jm   6 jm

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistam-
me, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto 
koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys 
Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla  tuotteen 
sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen.  Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja 
toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka 
toimitamme pyydettäessä.
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Oy Sika Finland Ab
PL 2
02621 ESPOO
Puh. 09 – 511 431
Fax. 09 – 5114 3300 
E-mail: sika.finland@fi.sika.com
Internet:  www.sika.fi
             www.sika.com
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Elastiset liimaus-/tiivistysmenetelmät
veneissä ja laivoissa 
Merellä laatu punnitaan - Sikaflex® Marine

Tiikkikanteen kehitetyt 
korkealuokkaiset hoito-aineet:
puhdistusaine, kirkaste sekä puuöljy 

Testattu yhteensopivuus Sikaflex®- 290 DC:llä 
saumatuille veneen tiikkikansille

Tutustu myös Sikaflex® 

Marine esitteeseen


