
Työkalut tuotteiden työstämiseen



TÄYDELLISIÄ SISÄILMASTOJA  
TYÖLLE JA LEVOLLE
Ewonan akustiikkalevyt on valmistettu lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kierrätetyn 
kuidun määrä on 50 % tai yli. Akustiikkalevyille on myönnetty oikeus käyttää Allergia-, Iho- ja Astmaliiton 
allergiatunnusta. Tuotteille on myönnetty myös M1-päästöluokitus. 

Akustiikkalevyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille. 
Pölyämättömien levyjen asennus on helppoa, eikä työskentely ilman suojavarusteita ärsytä hengitysteitä tai ihoa. 
Ewonan akustiikkalevyistä ei myöhemminkään irtoa haitallisia hiukkasia sisäilmaan.
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Erikoistyökalut Ewonan tuotteiden leikkaamiseen
Ewonan tuotteet ovat helposti muovattavissa, kunhan käytetään oikeita ja hyvin teroitettuja 
työkaluja. Samoilla työkaluilla voi työstää kaikkia Acustica-, Wool- ja tausta-akustiikkatuotteita 
riippumatta niiden paksuudesta ja tiheydestä.

Villaveitsi

Ewonan villaveitsi soveltuu eristeiden 
leikkaamiseen erinomaisesti. Sillä voit tehdä 
vapaita muotoja, aukkoja ja leikkauksia. 
Käyttämällä suoraa lautaa tai vastaavaa 
ohjurina, pystyt leikkaamaan suoraa linjaa.

Liikuta veistä edestakaisin liikkein, jolloin levy 
leikkautuu viiltämällä.

Teroitin

Veitsen mukana toimitetaan Fiskarsin 
veitsenteroitin, jonka viimeistelemä terä leikkaa 
materiaalia tehokkaimmin. Jotta materiaali 
leikkautuisi siististi ja tehokkaasti, terä tulee 
pitää terävänä. Kun et käytä veistä, pidä se 
suojakotelossa, jotta terä ei tylsy, vaurioidu eikä 
aiheuta vaaratilanteita.
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Reikäsahat

Reikäsahat ovat standardi-istukkaan sopivia 
teriä, joilla voit tehdä materiaaliin juuri 
oikeankokoisia aukkoja. Terät ovat irroitettavissa 
ja ne voidaan vaihtaa. 30 mm suuremmille terille 
tarvitset siis vain yhden istukan. Pienemmille 
terille on oma, kapeampi istukkansa.

Reikäsahoja käytetään porakoneella tai 
akkuporakoneella.

20-35 mm terät sopivat esim. sähköjohtojen 
ja vesiputkien läpivientien aukotukseen. Sitä 
suuremmat soveltuvat lisäksi ilmastointi- ja 
viemäriputkien läpivientien aukotukseen. 

Materiaalin hävittäminen
Ewona Acustica-akustiikkalevyjen muokkauksesta syntynyt jätemateriaali voidaan toimittaa 
tekstiilikierrätykseen.

Huom!

Ewonan villatuotteiden leikkaamiseen ei voida 
käyttää hammastettuja reikäsahan teriä. 
Leikkuukärjen tulee olla tasainen ja terävä. 

Istukka sen sijaan on vakiomallinen ja 
yhteensopiva monien muiden materiaalien 
leikkaamiseen tarkoitettujen tuotteiden kanssa.

Vaahtomuovileikkuri
Jatkuvaan ammattimaiseen käyttöön 
sopii esimerkiksi BOSCH GSG 300 
vaahtomuovileikkuri. Laitteella voit leikata 
Ewonan tuotteita tehokkaasti ja saada aikaan 
laadukasta leikkausjälkeä.



Yhteystiedot:
info@ewona.fi 
www.ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741 
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset 
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740 
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy                           
Ewonankatu 5 (PL 140)                   
38700 KANKAANPÄÄ                        

Ewona Finland Oy 
Annalankankaantie 18 
90830 HAUKIPUDAS


