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Siiven kuoren pintalarninaatin huono ijimaus.

P1K 20 D sarjanurnerot 20566—20593

SUORITUS

SELOSTUS

OHJEET

Seuraavassa kuukausihuollossa.

On tullut esille tapauksia, joissa on h.uomattu,
ett~ siiven pintalaminaatti on paikoitellen irti
ydinaineesta.

Suorita siipien tarkastus ja korjaus Eiri Ky:n
Ty~ohjeen LAM 3, 12.04.1980 rnukaan.

VAIKUTUS
MASSAKESKIt5tSN

HUOMAUTUS

ILMAI LUHALLI TUKSEN
HYVAKSYNT~

Jos siiPien massamuutos korjauksessa on suurernpi
kuin 1 kg on lentokone punnittava.

Jos tybohjeen mukaisessa tarkastuksessa lbytyy
korjattavia kohteita pyyd~imme ett~ 1~ihetett~i-
sun korjauskertomus Eiri Ky:11e.
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EIRI KY

J~imij~rven ~ehdas TYOOHJE
38800 JAMIJARVI

SIIPIEN YM. LAMINAATIN YDINAINEESTA IRTOAMISEN KORJAUS

1. Paikallista irronneet alueet:

— koputtamalla pintalaminaattia, joka p~st~A erilaisen

~nen irronneen alueen kohdalla

— tarkastelemalla osan pintaa valoa vasten, jolloin osa

irronneista alueista n~kyy

Merkitse alueet lyijykynallA piirt~na~.11~. viiva alueen

ymp~ri11e.

Max. ruiskutettava alue 50x200 mm, suuremmat on korjattava

laminoimalla. (Kts. PIK-20 D korjausohjekirja kohta 1 ja 3.2

“Kerroslevyn ulkopinta on rikki”.)

2. Poraa irronneiden alueiden p~ihin 0 2 mm rei~t. Katso ku-

-Va.

Poraa reik~ siten, ett~ se rnenee vain laminaatin 1~pi, eik~

tunkeudu PVC:hen.
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3. Ruiskuta alueeseen injektioruiskulla L02+H91 hartsia siten,

ett~ toista reik~ k~.ytet~n ruiskutukseen ja toista ilman-

poistoon.

Ruiskuta alueeseen nun pal jon hartsia ett~ sits tulee ilman-

poistorei~st~. Teippaa rei~t ruiskutuksen j~1keen, jotta

h.artsi ei p~se valumaan pois.

Mik~1i alue nousee hartsin paineesta voidaan sit~ varovasti

puristaa levyiTh, jonka alla on vaahtornuovi, joka tasaa

puristuksen laajemmalle alueelle.
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Hartsin kovetuttua tarkasta liimauksen onnisturninen.

Vrt. kohta 1. (Minimi 1~mp~ti1a 200C ja 15 h)

Paklaa ja rnaalaa ruiskutusrei~t umpeen.

Hio alue vesihiontana (n:o 400—1000) kovalla hiomakiossilla.

Mik~1i alueelta menee hionnassa maali puhki, on alue paikka-

maalattava.

— pohja~iaa1i,1aminaatin n~i~11e Tnerta 51

— pintamali Inerta 70

- hionta ja kiilloitus kuten ede11~i
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