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VIVIX®-julkisivulevy
Formica IKI Oy

Formica Groupin arkkitehtoniset VIVIX®-levyt ovat
kiinteitä, kevyitä ulkoverhoiluun suunniteltuja
kompaktilaminaatteja, joissa on koristepinta kum-
mallakin puolella.

Innovatiivinen, selluloosakuiduilla vahvistetusta
lämpökovettuvasta hartsista koostuva ratkaisu
tarjoaa ylivoimaisen vahvuuden ja kestävyyden ja
tekee VIVIX®-levystä ihanteellisen sadesuojarat-
kaisunsekäuudisrakennuksiinettä remontoitaviin
kohteisiin.

Valikoimaan kuuluu raikkaita uusia värejä sekä
True Scale jaWood -kuvioita. Formica Group tarjo-
aamyös Younique®-kuvapalvelun, jokamahdollis-
taa omien suunnitelmien toteuttamisen tai valo-
kuvien, logojen tai muiden kuvien toistamisen
VIVIX®-julkisivulevyille.

• 68 modernia arkkitehtuuria ja suunnittelua
varten räätälöityä koristepintavaihtoehtoa

• Sään- ja UV-säteilyn kestävä
• Kulutuksen- ja iskunkestävä
• Huoltovapaa ja helppo puhdistaa
• VIVIX®-levyjen keveyden takia niiden asentami-

nen ja käsittely on helppoa
• Voidaan leikata lopullisiin mittoihinsa ennen

toimitusta tai työstää rakennuspaikalla
• Käsittelyvaiheessa ei synny pölyä

Formica IKIOy:n tehdasKolhossaaloitti toimintan-
sa 1952 ja se palvelee edelleen suomalaisia asiak-
kaita tarjoten luotettavia toimitusaikoja, paikallis-
ta tuotantoa ja innovaatioita. Formica Groupin yh-
tiöiden perinne ja brändin maine perustuvat laa-
tuun,palveluun ja innovatiivisiin tuotevalikoimiin.

Formica Group on sitoutunut ottamaan kestävän
kehityksenperiaatteet ja käytännöt osaksi kaikkea
toimintaansa. Yritys ponnistelee saavuttaakseen
toiminnassakorkeimmateettiset standardit japyr-
kii suojelemaan elintärkeitä luonnonvaroja tule-
vaisuuden tarpeita varten.
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Keilaranta 1, Espoo. Suunnittelu Arkton Arkkitehdit / Matti Karjanoja.

Raahen sairaala. Raahen seudun terveyden-

huollon Ky. Mattila Palviainen, SIPARK Oy ja

Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila.

As Oy Kummatti, Raahe. Suunittelu Arkkitehdit

Harri Hagan / Petri Kontukoski.

Vaalimaa customs building.

Hannu Kiiskilä, ARRAK Arkkitehdit Oy.

Hermannin rantatie, Helsinki.

Pentti Kareoja / ARK-House.
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Seuraavat tiedot on tarkoitettu Formica Groupin VIVIX®-julkisivu-
paneeleiden yleisesittelyksi. Tarkempia tietoja on VIVIX-esitteessä
ja käyttöohjeessa, jotka voit ladata osoitteesta formica.com.

Mitat

2150 x 950 mm 2150 x 1300 mm 2440 x 1300 mm
3050 x 1300 mm 3660 x 1525 mm

Paneelien paksuudet

4,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
6mmpaksuja ja sitäpaksumpiapaneelejavoidaankäyttää laajalti eri-
laisissa sovelluksissa, esimerkiksi julkisivuverhouksissa, sisäkatoissa,
tilanjakajissa ja aidoissa, arkkitehtonisissa sovelluksissa ja monissa
muissa ratkaisuissa. 4,5mmpaksuja paneeleita ei suositella käytettä-
väksi julkisivuverhouksissa,mutta ne soveltuvat muihin ratkaisuihin,
kuten parvekkeiden verhouksiin, jos ei tarvita paloluokitusta.

Laadut

EDF - Käytettäväksi ulkotiloissa, kovaan käyttöön, palosuojattu.
EDS - Käytettäväksi ulkotiloissa, kovaan käyttöön, vakiolaatu.

Paneelien painot

Paksuus 4,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Paino 6,5 kg/m2 8,7 kg/m2 11,6 kg/m2 14,5 kg/m2

Huom: EN 438 minimitiheys on 1,35 gr/cm3

Paloturvallisuusluokitus

Rakennustarvikkeiden paloluokitusjärjestelmä perustuu komissi-
on päätökseen 2000/147/EY. Järjestelmä edellyttää rakennustar-
vikkeiden luokitusta EN-standardeja käyttäen. Luokitusstandardi
on EN13501-1 (Rakennustarvikkeet, käyttäytyminen tulipalossa) ja
koemenetelmästandardit ovat EN 13823 ja EN 11925-2.
• EDS 4,5 -10,0 mm: D-s2,d0
• EDF 6,0 -10,0 mm: B-s1,d0

Varastointi ja käsittely

• ArkkitehtonisetVIVIX®-paneelit tuleekuljettaapakattuinaniiden
omilla kuljetuslavoilla. Ne tulee varastoida työmaalla suojatussa
paikassa ulkotiloissa tasaisilla kuljetuslavoilla ja suojattuina pei-
televyllä.

• Levytnostetaansuoraanylös,niideneiannetaliukuatoisiaanvasten.
• VIVIX®-paneelien tulee antaa sopeutua ulkona rakennuspaikalla

72 tunnin ajan ennen niiden asentamista.
• Paneelien pinnalla oleva suojakalvo tulee suojata huolellisesti

auringolta jamuilta lämmönlähteiltä sopeutumisen ja varastoin-
nin aikana.

Asentaminen

VIVIX®-paneelit voidaan asentaa sekä puisiin ettämetallisiin tukira-
kenteisiin käyttäen joko näkyviä tai piilotettuja kiinnitysjärjestel-
miä. Paneelit voidaan kiinnittää tukirakenteeseen käyttämällä ruu-
veja, niittejä tai muita piilokiinnitysmekanismeja.

Seuraavat suositukset on syytä ottaa huomioon:
• VIVIX®-levyjen poratun reiän ja paneelin reunan välisen etäisyy-

den tulee olla vähintään 20mm (tai 75mmpiilokiinnityksessä) ja
maksimietäisyyden tulee olla paneelin paksuus x 10.

• VIVIX®-levyjen väliin tulee jäädä vähintään 10 mm tilaa.

Järjestelmä tulee asentaa osaavien ja kokeneiden asentajien toi-
mesta käyttäen soveltuvia työkaluja ja laitteita.
• Järjestelmänprofiilin tulee olla täysin tasainen ja litteä, erityisesti

käytettäessä 6 mm paksuja paneeleja.
• Järjestelmän valmistajan ohjeita tulee noudattaa huolellisesti

erityisesti koskien osien asentamista tukirakenteeseen, koska
osat voivat laajentua erilaisten lämpökuormien vaikutuksesta.

• Suojakalvo tulee poistaa paneelinmolemmilta puolilta samanai-
kaisesti ennen asentamista.

• Levyjen taakse tulee jättää 20mm tilaa ilmanvaihtoa varten. Tätä
tilaa ei tule sulkea ovien ja ikkunoiden kohdalta.

• Ruuvien/niittien väliin jätettävä maksimietäisyys riippuu
VIVIX®-levyjen paksuudesta.

• Käytä karkaistua terästä olevia poranteriä poraamiseen ja leik-
kaamiseen ja karkaistuilla teräshampaillavarustettua sahanterää
leikkaamiseen.

• Äläkäytäuppokantaruuveja. Poraa1,5 x ruuvin /niitinhalkaisijan
kokoinen reikä, jotta VIVIX®-levyille jää tilaa liikkua.

Varusteet

Formica Group tarjoaa laajan valikoiman valikoituja EPDM- ja kiin-
nitysprofiileja sekä paneelien väreihin sovitettuja ruuveja käytettä-
väksi sekä puisissa että metallisissa alusrakenteissa.

Puhdistus ja ylläpito

VIVIX®-levyjen ylläpito on helppoa ja useimmissa tapauksissa ne
voidaan puhdistaa helposti miedolla puhdistusaineella ja vedellä
Formica Groupin VIVIX®-levyjen käyttö- ja huolto-ohjeidenmukai-
sesti.

Takuu

VIVIX®-tuotteet on valmistettu ja testattu eurooppalaisen EN
438:2005 -standardin osien 6 & 7 mukaisesti ja ne tarjoavat erin-
omaisen värinkestävyyden, UV-säteilyn- ja säänkestävyyden, kulu-
tuskestävyyden ja puhdistettavuuden.
Kaikilla VIVIX®-tuotteilla on 10 vuoden rajoitettu takuu värin haalis-
tumisen ja delaminoitumisen osalta.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja mm. paneelien käsittelystä, ominaisuuksista ja
asentamisesta on VIVIX-käyttöohjeessa.
BIM objektit ladattavissa National Building Specification:
www.nationalbimlibrary.com/Search?s=Formica
Voit ottaa yhteyttämyösFormicaGroupinnumeroon03580200 tai
info.finland@formica.com.

Formica, Formican alasinlogo, VIVIX ja Younique ovat The Diller Corporationin rekiste-
röityjä tavaramerkkejä. © 2014 The Diller Corporation. A FletcherBuilding company
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VALMISTUS

Formica IKI Oy
FI-35990 KOLHO
Puhelin 03 580 001
info.finland@formica.com
formica.com

2 kiinnitystä samaan
suuntaan

3 tai useampia kiinnityksiä
samaan suuntaan

VIVIX 4,5 mm 300 mm 300 mm

VIVIX 6 mm 450 mm 600 mm

VIVIX 8 mm 600 mm 750 mm

VIVIX 10 mm 750 mm 900 mm

UV-suojakalvo

Kuviopaperi

Useita kerroksia
erikoisvalmisteista
runkopaperia

Ø 1.0 Ø 1.5

60-80º

väärin

oikein


