TubCoat on muoviaine joka muodostaa läpikuultavan ja elastisen pinnan. Aine koostuu juoksevasta muovista
(säiliö on ravistettava) Työstämisaika on 30 minuuttia. Tärkeätä on että suunnittelee tarkasti sen työn joka pitää
tehdä. Muovitettava pinta on oltava täysin kuiva. Penkit, läpiviennit ja kaikki muu joka voi olla tiellä
muovituksen aikana on poistettava.
Peruspakettiin, joka on suunniteltu SpaDealers HT150:n tai vastaavankokoisten kylpytynnyreiden käsittelyyn,
sisältyy: 3 litraa muovipinnoitetta, 3 telaa, kaukalo, 1 telavarsi, 1 polyuretaanipohjainen liima ja tiivistemassa
sekä puristin. Aine (TubCoat) riittää kolmeen käsittelykertaan noin 8 m²:n alalle. Jos halkaisija on yli 150-160
cm niin silloin ainetta kuluu enemmän.
HUOM! Että saataisiin hyvä lopputulos ja estettyä kosteus pääsemästä muovituksen alle on sivulautojen välit
(pontti) "tiivistettävä" ennen muovitusta. Kaikki oksan reijät ja halkeamat on myös tiivistettävä.
Muuten siitä tulee tämännäköinen.

Joka voidaan verrata tämän kanssa.

Tiivistysmassaksi suosittelemme MS-polymerpitoisen saumaus ja tiivistysmassan. 150-160 cm halkaisijaltaan
olevaan kylpytynnyriin kuluu tiivistysmassaa noin 5 tuubia tai n. 1 tuubi/10 m sivulauta.
1. Kylvyn sivulautojen välit (pontit) ovat vaikeita muovittaa kestävällä tavalla. Helpoin ja varmin tapa on
että sivulautojen väit maskeerataan teipillä niin ett lopullisesta saumasta tulee 6-8 mm leveä.
2. HUOM! Saumausmassa joka pakettiin sisältyy ei riitä jos sivulautojen välit saumataan. 150 cm tynnyrin
saumaamiseen kuluu 4 ylimääräistä tuubia, 6 kpl 180cm ja 8 kpl 200 cm halkisijalla olevaan tynnyriin.
1.

HUOM! Jos aiot muovittaa tynnyrin jota ei vielä ole asennettu suosittelemme että pohja saumataan ennen
tynnyrin asennusta. Jos on 2 henkilöä niin silloin maskeerauteipin laittaminen käy nopeasti ja helposti. Katso
liittenä olevat kuvat.

Alla ohjeet kylpytynnyrin muovitusta varten.

SAUMAA JA MUOVITA
FOGA & PLASTA
SEALING & COATING
JOINTS ET VERNIS
Irroita istuimet ja läpiviennit.
Maskeeraa n. 3-4 mm jokaisen
sivulaudan sauman ulkopuolelta.

Montera ur bänkar och
genomföringar.
Maskera ca. 3-4 mm utanför
delningen mellan varje bräda

Remove benches and fittings.
Mask about 3-4mm outside the
line between each board.

Retirez les bancs et les accessoires.
Masquez à environs 3-4 mm en
dehors de la ligne entre chaque
jointure des lattes.

Saumaa prässillä ja lastalla ja
irroita maskeeraus.

Foga med Spruta, spackla och dra
bort maskeringen.

Apply sealing with syringe, spread
out the sealant and remove the
masking tape.

Appliquez le mastic dans les
rainures avec un pistolet
applicateur, étalez le mastic puis
enlevez le ruban adhésif.

Anna kuivua. Voit jo nyt alkaa
kaikkien sivulautojen saumojen
maskeerauksen niin että
lopullisesta saumasta tulee 6-8 mm
leveä.
Saumaa prässillä ja lastalla ja
irroita maskeeraus.
Anna kuivua.

Låt det torka. Du kan redan nu
börja maskera mellan stavar så att
slutlig fog blir 6-8 mm bred.
Foga med Spruta, spackla och dra
bort maskeringen.
Låt det torka.

Let the bottom dry. While waiting
you can already begin to mask the
sides, put enough space between
staves to make a seal about 6-8mm
wide.
Apply sealant with syringe, spread
out the sealant and remove
masking tape.

Laissez le fond sécher. En attendant
vour ouvez déjà commencer à
masquer les parois, espacez
suffisament entre chaque lattes afin
d´obtenir des joints larges de 6-8 mm.
Appliquez du mastic grâce au pistolet
applicateur, étalez-le et retirez le
ruban adhésif.

Tee pohjan ja sivulautojen välinen
maskeeraus. Saumaa prässillä ja
tasoita, irroita maskeeraus. Anna
kuivua.

Gör maskering mellan botten och
sida. Foga med spruta, jämna ut,
dra bort maskeringen.
Låt det torka.

Mask the area between the bottom
and sides. Apply sealing with
syringe, smear out, remove
masking tape and let dry.

Masquez la zone située entre le
fond de la cuve et la paroi.
Appliquez du mastic avec le
psitolet applicateur, étalez puis
retirez le ruban adhésif, laissez
sécher.

Kun saumausmassa on kuivunut, aloita
muovittaminen. Tee pohja ensimmäiseksi ja
sitten sivu. Toista tämä 2 kertaa. Anna
kuivua vähintään 4 tuntia jokaisen
muovituskerran välillä.
HUOM! Jos kylpytynnyri laitetaan kyljelle
niin silloin voidaan pohja ja sivu muovittaa
samalla kertaa
Jos muovitus tehdään kun tynnyri on
pystyssä muovitetaan pohja ensimmäiseksi,
pohjan on annettava kuivua ennekuin sivu
muovitetaan. Sivu muovitetaan
vaakasuoraan ja pystysuoraan.

Då fogmassan torkat, börja plasta. Gör
botten först och sedan sidan. Upprepa 2
gånger. Låt det torka minst 4 timmar mellan.
OBS! Om badtunnan läggs på sida så kan
både botten och sida plastas på en gång.
Görs det med tunnan stående plastas först
botten, som sedan måste torka innan sidan
plastas. Sidan plastas horisontellt och
vertikalt.

When the sealant has dried, apply the
coating. Do the bottom first, then the sides.
Repeat twice. Let dry atleast 4 hours
between applications.
Attention! If the tub is laid on its side both
bottom and sides can be coated in one go.
If done with the tub standing the bottom is
coated first and then has to dry before the
sides can be done. The sides should be
coated both horizontally and vertically.
Mélangez le TubCoat lorsque le mastic est
sec, appliquez le vernis. Appliquez le vernis
d´abord au fond, puis sur les côtés. Répetez
l´opération deux fois. Laissez sécher au
moins 4 heures entre les applications.
Attention! Si la cuve est posée sur le côté,
le fond et les côtés de la cuve peuvent être
revêtus en un seul coup.
Si cela est effectué avec la cuve debout,
alors le fond doit être effectué en premier
puis laissez sécher avant de faire les côtés.
Les côtés doivent être vernis à la fois
horizontalement puis verticalement.

Tilkitse halkeamat ja oksakohdat
niin että vettä ei pääse
muovituksen alle. Laita näitten
kohtien päälle hiukan
tiivistemassaa ja tasoita lastalla.
Tee tämä niin että saumausmassaa
ei levitetä paikkauskohdan
ulkopuolelle.
HUOM! Älä unohda läpivientejä
ja sivulautojen päitä.

Täpp till sprickor och kvistar så att
inte vatten kan tränga in bakom
plasten. Lägg lite fogningsmassa
ovanpå och jämna ut med spackel.
Gör det så att så lite som möjligt
av fogmassan lämnar utanför.
Obs! Glöm inte genomföring(ar)
och ovanpå sidostavar.

Seal cracks and twigs so that water
cannot get behind the coating. Put
some sealant on top and spread it
out evenly, get as little of the
sealant as possible outside the area
you want it in.
Attention! Do not forget fittings
and the top of the staves.

Fixez les fissures et les nœuds afin
que l´eau ne puisse pas s´infiltrer
derrière le revêtement. Appliquez
un peu de mastic sur le dessus et
l´étalez uniformément de manière
à ce le minimum de mastic soit en
dehors de la zone à fixer.
Attention! N´oubliez pas les
raccords et le hauts des lattes.

Poista ylimääräinen tärpätillä.
Kun se on kuivunut, hio kevyesti
hiontarievulla, sitten tehdään
kolmas muovitus. Vielä yhden
kuivatuksen jälkeen voidaan neljäs
muovitus tehdä.
HUOM! Kaikki muovitus ( 4
kerrosta) pitää tehdä niin että aika
jokaisen muovituksen välillä on
korkeintaan 24 tuntia. Muuten
pitää hioa ennen kuin seuraava
muovitus tehdään.

Torka bort överflödigt med
terpentin.
Då det torkat, slipa lätt med en
sliptrasa, sen görs en tredje
plastning. Efter ännu en torkning
kan en fjärde plastning göras.
OBS! All plastning (4 lager) måste
göras så att tiden mellan varje är
högst 24 timmar. Annars måste det
slipas innan nästa plastning görs.

Wipe away the excess with
turpentine or similar.
When it has dried give it a light
sandng with the sanding pad.
Afterwards a third coating is
applied. When the third application
has dried a fourth coat is applied.

Enlevez l´excédent avec un chiffon
imbibé de térébenthine ou
similaire.
Quand le mastic est sec, appliqué
une troisième couche de
revêtement. Lorsque la troisième
couche est sèche, vous pourrez
appliqué une quatrième couche.

Kun istuintuet asennetaan tilkitään
ruuvinreijät Silikoonilla.

Då bänkar monteras skall silikon
användas för att täta i skruvhål.

When benches are assembled
silicone shall be used to
waterproof screw holes.

Lorsque les bancs sont assemblés,
appliquez du silicone dans les
trous où ils seront visser afin de
rendre les trous étanches.

Huolelliseti tehty muovitus tekee
puhtaanapidon helpommaksi ja
kestää tynnyrin käyttöiän.

En välgjord plastning gör
rengöring enklare och skall hålla
lika länge som tunnans livslängd.

A properly done coating makes
cleaning easier and gives a result
that should last as long as the tub
itself.

Lorsque les bancs sont assemblés,
appliquez du silicone dans les
trous où ils seront visser afin de
rendre les trous étanches.

