LASIKAIDE
& LASIAITA

LASIKAIDE & LASIAITA
– LUO UUDENLAISTA TILANTUNTUA JA NAUTI NÄKÖALASTASI
PL A ST MO. F I

PLASTMO

LASIKAIDE & LASIAITA
Luo tilantuntua ja kohota terassisi ilme uudelle
tasolle Plastmo- lasiaidalla, tai nauti parvekkeesi
maisemasta turvallisen Plastmo- lasikaiteen takaa.
Plastmo lasikaide ja lasiaita ovat suunniteltu
tyylitellyn ja puhtaan muotokielen mukaan, ne ovat
myös helpot ja turvalliset asentaa. Samanaikaisesti
varmistat optimaalisen tilanratkaisun ja sen, että
näköala pääsee oikeuksiinsa.

Lasikaide – Asennus korkeus suunnassa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Kiinteä kaide parvekkeiden ja korkeiden tasojen kaideratkaisukseksi
Varma ja yksinkertainen asennus muutamalla osalla
Kaikki lasit valmistetaan mittatoiveiden mukaisesti
Useita käyttömahdollisuuksia
Helppohoitoinen ylläpito
Ajaton muotoilu ja tyylipuhdas ratkaisu
Tolppien ja käsijohteiden pintakäsittelyn 15 vuoden takuu

Useita käyttömahdollisuuksia
Sekä Plastmo lasikaide että lasiaita toimivat tuulen- ja säänsuojina. Jos haluat ratkaisun, joka voidaan asentaa yli 50
cm:n korkeuteen, tulee sinun tällöin valita lasikaide.
Lasikaide on testattu; sillä on tarvittava lujuus ja se pysyy
vakaana, jota vaaditaan turvakaiteelta. Jos taas etsit tyylikästä tuulensuojaa terassillesi, ja joka asennetaan enim.
50 cm:n korkeudelle maanpinnasta, voit valita ratkaisukseksi lasiaidan.

Lasit mittatilaustyönä
Huolimatta siitä valitsetko lasikaiteen tai lasiaidan, kaidelasit valmistetaan mittatilaustyönä, joka takaa parhaimman
ratkaisun terassillesi tai parvekkeellesi. Kaikki lasien värivaihtoehdot voidaan valmistaa 400-1465mm mittojen väliltä, lasin leveys tulee tilata rakennuskohteen mukaisesti.
Kaikki kaidelasimme ovat vähintään laminoitu, mutta voit
halutessasi valita myös karkaistun ja laminoidun lasin pelkän laminoidun lasin sijaan.

Kokonainen ratkaisu
Tolpat toimitetaan pakattuna mukanaan lisätarvikkeet kokonaisratkaisua varten, joten voit olla varma, että saat kaiken

tarvittavan. Lasit, käsijohteet ja mahdolliset päätypalat tulee hankkia erikseen.

Ainutlaatuinen muotoilu
Plastmo lasikaiteen ja lasiaidan muotokieli on hillitty, tyylipuhdas ja ajaton, luoden ihanteellisen tilantunnun ja kodikkaan tunnelman terassille. Molemmat järjestelmät viimeistellään alumiinisella käsijohteella, joka vähentää sekä
delaminaation riskiä että estää värin leviämisen kaksinkertaisen lasin väliin.

Helppohoitoinen ylläpito
Sekä lasikaiteella että lasiaidalla on korkea käyttöikä ja
sen ylläpito vaatii vain vähäisen huolenpidon. Suosituksena on, että lasi- ja alumiiniprofiilit puhdistetaan 1-2 kertaa
vuodessa vedellä ja saippualla.

15 vuoden takuu
Annamme 15 vuoden takuun Plastmon lasikaiteelle ja lasiaidalle. Takuu pitää sisällään alumiiniprofiilin maalipinnan hilseilyn. Katsothan lisätietoja takuuehdoista kotisivuiltamme
Plastmo.fi.

Lasiaita – Asennus lähelle maanpintaa

✓

Ihanteellinen terassin suoja-aidaksi enim. 50 cm:n
korkeudelle

✓
✓
✓
✓
✓

Nopea ja yksinkertainen asennus muutamalla osalla
Kaikki lasit valmistetaan mittatoiveiden mukaisesti
Helppohoitoinen ylläpito
Ajaton, kevyt ja ja tyylipuhdas muotoilu
Tolppien ja käsijohteiden pintakäsittelyn 15 vuoden takuu
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PLASTMO

LASIKAIDE
Kun lähtökohtana on ensi sijaisesti tuvallisuus, on käyttömahdollisuuksiakin monia. Lasikaide voidaan asentaa parvekkeen
turvakaiteeksi tai erilliseksi suojaksi, kun haluat nauttia kesästä
terassillasi.
Lasikaide on valmistettu kahdenkertaisesta karkaistusta ja laminoidusta turvalasista, sekä vahvoista ja helppohoitoisista alumiiniprofiileista. Parvekkeelta avautuva näköala pääsee oikeuksiinsa, sillä
lasikaiteen tolpat voidaan asentaa jopa 1500 mm välimitalla toisiinsa nähden.
KÄYTTÖ

LASIKAIDE – TEKNISET TIEDOT
Lasin leveys

Intervalli min. 400 mm - maks. 1465 mm

Lasin korkeus

925 mm

Terassit
Tuulensuoja

Suoja- ja turvakaide
Parvet ja parvekkeet

MATERIAALI

Kokonaiskorkeus sis. profiilit ja käsijohteet 1000 mm
Lasin paksuus

8,8 mm

Lasin paino

20 kg/m2

Lasin väri

Kirkas, himmeä opaali ja savu

Profiileiden värivaihtoehdot

Jauhemaalattu valkoinen, antrasiitti ja musta tai
eloksoitu alumiini

Suojaus

Lasi estää 98% auringon UV - säteilystä

Plastmon Lasikaide on testattu NS
3510:2015 käyttöalueeseen

A, B ja C1 maks. c/c tolppien keskikohtien etäisyys
1500mm C2 -C4 ja D maks. c/c tolppien keskikohtien
etäisyys 900 mm

Takuu

Profiileiden pintakäsittelyn 15 vuoden takuu*

*Katso lisätietoja takuuehdoista www.plastmo.fi sivuilta

PROFIILEIDEN VÄRIVAIHTOEHDOT:

Lasikaide on testattu ja sillä on tarvittava vahvuus ja vakaus, jota vaaditaan lasikaiteelta. Profiileiden paksut seinät takaavat vakaan ja varman kaiteen, jonka voi asennuttaa myös
rinteeseen tai käyttää parvekkeen kaiteena.
Lasi on valmistettu 8,8mm karkaistetusta ja laminoidusta lasista.

TURVALLISUUS
Plastmo- lasikaiteessa käytettävä lasi on karkaistu ja laminoitu. Jos lasi pääsee rikkoutumaan, hajoaa se pieniin palasiin, jotka jäävät
kiinni kahden lasin välissä olevaan kalvoon.
Kaidelasi tilataan mittatilauksena toiveiden
mukaisesti, jotta saadaan oikea ratkaisu kuhunkin rakennuskohteeseen.

ASENNUS

Valkoinen
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Eloksoitu alumiini

Antrasiitti

Musta

Lasikaide on mahdollista asentaa joko tason
päälle kiinnitettävällä asennusmenetelmällä tai
rakenteen kylkeen kiinnitettävällä asennusmenetelmällä. Kummallakin menetelmällä on vaadittava vahvuus. Kaidetolpissa on ura, johon väliin tuleva lasi asennetaan. Tämä on markkinoiden varmin ja paras asennustapa. Käsijohde, joka asennetaan lasin ja tolppien päälle, viimeistelee ja antaa huolitellun ilmeen kaiteelle.

Päältä asennettava

Sivusta-asennettava

PLASTMO

LASIAITA
Plastmo- lasiaita on ihanteellinen ratkaisu terassille, kun tavoitteena on ylläpitää maisemalliset arvot ja säilyttää näköala avoimena samanaikaisesti kuitenkin luoden tuulensuojaisen tilan.
Lasiaita on suunniteltu kevyeksi ja tyylipuhtaaksi muotoilultaan,
jota saa sekä valkoisena että tumman harmaana. Lasiaita kootaan
laminoiduista kaidelaseista ja helppohoitoisista alumiiniprofiileista.

KÄYTTÖTARKOITUS

LASIAITA – TEKNISET TIEDOT
Lasin leveys

Intervalli min. 400 mm - maks. 1250 mm

Lasin korkeus

925 mm

Kokonaiskorkeus sis. profiilit ja käsijohteet

1000 mm

Lasin paksuus

8,8 mm

Lasin paino

20 kg/m2

Lasin väri

Kirkas, himmeä opaali ja savu

Profiileiden väri

Jauhemaalattu valkoinen tai antrasiitti

Suojaus

Lasi estää 98% auringon UV - säteilystä

Takuu

Profiileiden pintakäsittelyn 15 vuoden takuu*

*Katso lisätietoja takuuehdoista www.plastmo.fi sivuilta

PROFIILEIDEN VÄRIVAIHTOEHDOT:

Terassit
Tuulensuoja

MATERIAALI
Lasiaita on valmistettu vahvoista alumiiniprofileista ja 8,8 mm laminoidusta lasista. Lasiaita
on yksinkertainen ja helppohoitoinen kaideratkaisu, joka kestää ja säilyy vuosia eteenpäin ilman suurempaa ylläpitoa.

TURVALLISUUS
Plastmo- lasiaidassa käytettävä lasi on laminoitua. Lasi on suunniteltu rikkoutumaan siten, että se halkeaa suurempiin palasiin, jotka
jäävät kiinni kahden lasipinnan välissä olevaan
kalvoon. Aidan lasit tulee tilata mittatilaustyönä, jotta saadaan oikeat mitat ja haluttu ulkonäkö kutakin rakennuskohdetta ajatellen.
Lasiaita voidaan asennuttaa enintään tolpan
keskimitasta toisen tolpan keskimittaan 1288
mm intervalli- mitan välillä.

ASENNUS
Valkoinen

Antrasiitti

Lasiaita on helppo ja nopea asentaa, myös teese-itse - henkilölle. Valikoima koostuu yhdenlaisesta tolpasta, joka pakataan tarvittavilla lisävarusteilla. Alumiinitolpassa on ns. ura, johon
tolppien väliin tuleva lasi asennetaan. Klipsien
avulla voidaan sulkea ne urat, joita ei tarvitse
käyttää. Tällä tavalla samaa tolppaa voi käyttää
sekä keski-, pääty- , ja kulmatolppana. Kokonaisuus viimeistellään elegantilla käsijohteella,
joka antaa viimeistellyn ulkomuodon.
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VALIKOIMA

LASIKAIDE JA LASIAITA
LASIKAIDE, PÄÄLTÄASENNETTAVA
Tuote

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Keskitolppa

Valkoinen

950 x 70 x 70 mm

2771309

2039673

Keskitolppa

Eloksoitu alumiini

950 x 70 x 70 mm

2771109

2039678

Keskitolppa

Antrasiitti

950 x 70 x 70 mm

2771209

1972805

Keskitolppa

Musta

950 x 70 x 70 mm

2771509

2039683

Kulmatolppa 90°

Valkoinen

950 x 70 x 70 mm

2772309

2039674

Kulmatolppa 90°

Eloksoitu alumiini

950 x 70 x 70 mm

2772109

2039679

Kulmatolppa 90°

Antrasiitti

950 x 70 x 70 mm

2772209

1972806

Kulmatolppa 90°

Musta

950 x 70 x 70 mm

2772509

2039684

Kulmatolppa 45°

Valkoinen

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774309

2039689

Kulmatolppa 45°

Eloksoitu alumiini

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774109

2039690

Kulmatolppa 45°

Antrasiitti

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774209

2039688

Kulmatolppa 45°

Musta

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774509

2039691

Päätytolppa

Valkoinen

950 x 70 x 70 mm

2773309

2039675

Päätytolppa

Eloksoitu alumiini

950 x 70 x 70 mm

2773109

2039680

Päätytolppa

Antrasiitti

950 x 70 x 70 mm

2773209

1972807

Päätytolppa

Musta

950 x 70 x 70 mm

2773509

2039685

LASIKAIDE, SIVUSTA-ASENNETTAVA

200 mm

Tolpat toimitetaan tarvittavilla lisätarvikkeilla. Lasit, käsijohteet, ja mahdolliset
päätypalat tulee hankkia erikseen.

Tuote

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Keskitolppa

Antrasiitti

1170 x 70 x 70 mm

2781209

1977205

Kulmatolppa, ulospäin kääntyvä

Antrasiitti

1170 x 90 x 90 mm

2782209

1977207

Kulmatolppa, sisäänpäin kääntyvä Antrasiitti

1170 x 70 x 70 mm

2784209

1977208

Päätytolppa

1170 x 70 x 70 mm

2783209

1977209

Antrasiitti

Lasikaide viimeistellään alumiinisella käsijohteella, joka vähentää kahdenkertaisen
lasin värjäytymisriskiä.

LASIKAIDE, TARVIKKEET
Tuote
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Tolpat toimitetaan tarvittavilla lisätarvikkeilla. Lasit, käsijohteet, ja mahdolliset
päätypalat tulee hankkia erikseen.

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Käsijohde 4 m

Valkoinen

4000 x 95 x 42,5 mm

2770340

2039672

Käsijohde 4 m

Eloksoitu alumiini

4000 x 95 x 42,5 mm

2770140

2039677

Käsijohde 4 m

Antrasiitti

4000 x 95 x 42,5 mm

2770240

1972808

Käsijohde 4 m

Musta

4000 x 95 x 42,5 mm

2770540

2039682

Päätypala

Valkoinen

95 x 45 x 15 mm

2775300

2039676

Päätypala

Eloksoitu alumiini

95 x 45 x 15 mm

2775100

2039681

Päätypala

Antrasiitti

95 x 45 x 15 mm

2775200

1972809

Päätypala

Musta

95 x 45 x 15 mm

2775500

2039686

Jatko-osa käsijohde, suora

Alumiini

2794300

1977216

Jatko-osa käsijohde, suora

Alumiini

2799300

1977215

LASKURI

Hanki kokonainen
tuotelista
kaiteellesi täältä:

KAIDELASKURI

Hanki kokonainen
tuotelista
kaiteellesi täältä:

LASIAITA, TARVIKKEET

Tolpat toimitetaan tarvittavilla lisätarvikkeilla kokonaisratkaisua varten.

Tuote

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Tolppa, lasiaita, tarvikkeilla

Antrasiitti

980 x 65 x 65 mm

2761200

2048905

Tolppa, lasiaita, tarvikkeilla

Valkoinen

980 x 65 x 65 mm

2761300

2048895

Käsijohde 4 m

Antrasiitti

4000 x 95 x 42,5 mm

2763240

2048907

Päätypala

Antrasiitti

95 x 45 x 15 mm

2765200

2048909

Käsijohde 4 m

Valkoinen

4000 x 95 x 42,5 mm

2763340

2048906

Päätypala

Valkoinen

95 x 45 x 15 mm

2765300

2048908

Jatko-osa käsijohde, suora

Alumiini

2794300

1977216

Jatko-osa käsijohde, 90 astetta

Alumiini

2799300

1977215

TARVIKKEET

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Lasi, laminoitu

Kirkas

1165 x 925 mm

2706295

2048910

Lasi, laminoitu

Himmeä opaali 1165 x 925 mm

2736295

2048916

Lasi, laminoitu

Savu

1165 x 925 mm

2756295

2048922

Lasi, laminoitu

Kirkas

400 -770 x 925 mm

2706904

2048911

Lasi, laminoitu

Kirkas

771-1000 x 925 mm

2706907

2048912

Lasi, laminoitu

Kirkas

1001-1250 x 925 mm

2706910

2048913

Lasi, laminoitu

Kirkas

1251-1465 x 925 mm

2706912

2048914

Lasi, laminoitu

Himmeä opaali 400 -770 x 925 mm

2736904

2048918

Lasi, laminoitu

Himmeä opaali 771-1000 x 925 mm

2736907

2048919

Lasi, laminoitu

Himmeä opaali 1001-1250 x 925 mm

2736910

2048920

Lasi, laminoitu

Himmeä opaali 1251-1465 x 925 mm

2736912

2048921

Lasi, laminoitu

Savu

400 -770 x 925 mm

2756904

2048923

Lasi, laminoitu

Savu

771-1000 x 925 mm

2756907

2048924

Lasi, laminoitu

Savu

1001-1250 x 925 mm

2756910

2048925

Lasi, laminoitu

Savu

1251-1465 x 925 mm

2756912

2048926

ERITYISMITAT

Tuote

STANDARDI

LAMINOITU LASI

Väri

Koko (lev.&kork.)

Tuotenro.

DB-nro.

Lasi, karkaistu & laminoitu

Kirkas

1165 x 925 mm

2701295

1972810

Lasi, karkaistu & laminoitu

Himmeä opaali 1165 x 925 mm

2731295

2039662

Lasi, karkaistu & laminoitu

Savu

1165 x 925 mm

2751295

2039667

Lasi, karkaistu & laminoitu

Kirkas

400 -770 x 925 mm

2709904

1991279

Lasi, karkaistu & laminoitu

Kirkas

771-1000 x 925 mm

2709907

1991280

Lasi, karkaistu & laminoitu

Kirkas

1001-1250 x 925 mm

2709910

1991282

Lasi, karkaistu & laminoitu

Kirkas

1251-1465 x 925 mm

2709912

1991283

Lasi, karkaistu & laminoitu

Himmeä opaali 400 -770 x 925 mm

2739904

2039663

Lasi, karkaistu & laminoitu

Himmeä opaali 771-1000 x 925 mm

2739907

2039664

Lasi, karkaistu & laminoitu

Himmeä opaali 1001-1250 x 925 mm

2739910

2039665

Lasi, karkaistu & laminoitu

Himmeä opaali 1251-1465 x 925 mm

2739912

2039666

Lasi, karkaistu & laminoitu

Savu

400 -770 x 925 mm

2759904

2039668

Lasi, karkaistu & laminoitu

Savu

771-1000 x 925 mm

2759907

2039669

Lasi, karkaistu & laminoitu

Savu

1001-1250 x 925 mm

2759910

2039670

Lasi, karkaistu & laminoitu

Savu

1251-1465 x 925 mm

2759912

2039671

ERITYISMITAT

Tuote

STANDARDI

KARKAISTU JA LAMINOITU LASI
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ASENNUSOHJE

TÄRKEÄÄ!

ASENNUSOHJEET/VIDEO

Lasin reunat eivät kestä kolhaisua,
joten lasia tulee käsitellä varoen.

Katso tarkemmmat
asennusohjeet kuinka voit helposti
asentaa kaiteesi

LASIKAIDE
TARVITSET
Jiirisaha
Käsiporakone
Vatupassi
Kumivasara

TASON PÄÄLLE KIINNITETTÄVÄ ASENNUS
Saumauspistooli*
	Linjanaru (käytetään
päältäasennettavissa
tolpissa)

Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen
asennuksen aloittamista. Kuvien 4-10
ohjeita käytetään sekä päältä- että sivusta
kiinnitettävässä asennuksessa.

Laskumenetelmät:
Menetelmä 1: Etäisyys tolppien c/c arvosta: Lasin leveys + 38 mm
Menetelmä 2: Asennuslevyjen etäisyysväli: Lasin leveys – 72 mm

1

c/c

Aloita laskemalla joko tolppien C/C arvojen väli, tai asennuslevyjen väli. Kun asennuslevyt ovat paikoillaan, esiporataan terassilautaan ø8mm kokoisella poralla 4 reikää asennusruuveja varten. Tämän jälkeen laita tolpanvahvistajat
asennuslevyihin.

*Muista väritön rakennesilikoni

3

5

4

Levitä liimaa/saumausmassaa tolppien 4:n kulman
pohjaan ja liu’uta tolppa tolpanvahvistajaan siten, että
tolppa kiinnittyy asennuslevyyn.

2

Tarkista, että tolpanvahvistajat ovat suorassa linjassa linjanarun kanssa vatupassia käyttäen. Jos ne eivät ole suorassa,
suorista laittamalla mukana tuleva kiila asennuslevyn alle.
Kiinnitä tolpanvahvistajat nyt 4:llä ruuvilla. Kaikki ruuvit tulee
porata kantavaan rakenteeseen kiinni.

Paina pohjassa oleva lyhyt klipsi kiinni tolpassa olevaan railoon,
tai käytä kiinnittämiseen varovasti kumivasaraa. Päätytolpan
kanssa käytetään pitkää klipsiä.

Paina ulommainen kumitiiviste railoon siten, että
keltainen raita tulee vasten tolpan sisäpuolta.

40 mm
6

7

Aseta muovitulpat klipsien päälle. Muovitulppa tulee jäädä
lasin reunan alle. Lasia ei saa asentaa suoraan klipsien
päälle.
Jatko-osa, suora

8

Asenna lasi varovasti paikalleen profiileiden railoihin. Lasin
pohjareunasta terassiin etäisyysväli on n. 40mm.

Jaa sisälle tuleva tiiviste kahteen osaan. Paina sormilla
tiiviste lasin ja profiilitolpan väliin. Varmista, että tiivisteen
huulet ovat vasten lasia.

Jatko-osa, 90 astetta

9

Lyhennä käsijohde haluttuun pituuteen jiirisahalla ja asenna
käsijohde paikoilleen tolppien päälle. Asenna kaksi jatkoosaa käsijohteeseen. Liu’uta käsijohteet yhteen.
Käytä tarvittaessa silikonia liitoskohtiin.

10

11

Käsijohteen molemmille puolille porataan ø3 mm reikä
käsijohteen ja tolpan läpi. Kiinnitä käsijohde molemmilta
puolilta kahdella mukana tulleella ruuvilla. 2:n käsijohteen
yhdistämiseen tarvitaan 4 ruuvia. Käsijohde tulee liittää
tolpan päälle.

Liimaa käsijohteen reuna ja asenna päätykappale
käsijohteen päätyyn. Poista ylimääräinen silikonimassa.

RAKENTEEN KYLKEEN KIINNITETTÄVÄN PROFIILIN ASENNUS
Laskutapa:
Tolppien välinen etäisyys = Lasin leveys – 35 mm

1

Levitä liimaa pohjakappaleisiin ja asenna kappaleet
jokaisen tolpan pohjaan kiinni.
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2

Aloita laskemalla tolppien välimatka yllämainitulla
menetelmällä.

3

Kiinnitä tolpat mukana tulevilla ruuveilla. Kaikki ruuvit tulee
porata kantaviin osiin kiinni. Tämän jälkeen seuraa tason
päälle kiinnitettävän kaiteen asennuksen ohjeita
(kohdat 4-10).

TÄRKEÄÄ!
Plastmo- lasiaita on tarkoitettu asennettavaksi mataliin kohteisiin; maks.
50 cm:n korkeudelle maanpinnasta.

ASENNUSOHJE

LASIAITA
TARVITSET:
Jiirisaha
Käsiporakone
Vatupassi

Kumivasara
Saumauspistooli*
Linjanaru

Laskumenetelmät:
Menetelmä 1: Etäisyys tolppien c/c arvosta: Lasin leveys + 38 mm
Menetelmä 2: Asennuslevyjen etäisyysväli: Lasin leveys – 27 mm

Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen
kuin aloitat asennuksen.
1

c/c

2

Aloita laskemalla joko tolppien C/C arvojen väli, tai
asennuslevyjen väli. Kun asennuslevyt ovat paikoillaan,
esiporataan terassilautaan ø10mm kokoisella poralla 4
reikää asennusruuveja varten. Tämän jälkeen laita tolpanvahvistajat asennuslevyihin.

*Muista väritön rakennesilikoni

3

5

4

Liu’uta tolppa tolpanvahvistajan päälle. Kaksi tolpan kolmesta lasirailosta, n. 30mm terassinreunalta, esiporataan yksi ø3mm reikä läpi tolpasta ja tolpanvahvistajasta.
Kiinnitä tolppa tolpanvahvistajaan siihen tarkoitetuilla
ruuveilla.

Tarkista, että tolpanvahvistajat ovat suorassa linjassa linjanarun kanssa vatupassia käyttäen. Jos ne eivät ole suorassa,
suorista laittamalla mukana tuleva kiila asennuslevyn alle.
Kiinnitä tolpanvahvistajat nyt 4:llä ruuvilla. Kaikki ruuvit tulee
porata kantavaan rakenteeseen kiinni.

Paina pohjassa oleva lyhyt klipsi kiinni railoon, tolpan jokaiselle
puolelle. Päätytolpan kanssa käytetään pitkää klipsiä. Voit tarvittaessa käyttää kumivasaraa varoen.

Paina ulommainen kumitiiviste railoon siten, että
keltainen raita tulee vasten tolpan sisäpuolta.

50 mm
6
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Aseta muovitulpat klipsien päälle. Muovitulppa tulee jäädä
lasin reunan alle. Lasia ei saa asentaa suoraan klipsien
päälle.

Jatko-osa, suora

Asenna lasi varovasti paikalleen profiileiden railoihin. Lasin
pohjareunasta terassiin etäisyysväli on n. 50mm.

8

Jaa sisälle tuleva tiiviste kahteen osaan. Paina sormilla
tiiviste lasin ja profiilitolpan väliin. Varmista, että tiivisteen
huulet ovat vasten lasia.

Jatko-osa, 90 astetta

9

Lyhennä käsijohde haluttuun pituuteen jiirisahalla ja asenna
käsijohde paikoilleen tolppien päälle. Asenna kaksi
jatko-osaa käsijohteeseen. Liu’uta käsijohteet yhteen.
Käytä tarvittaessa silikonia liitoskohtiin.

10

11

Käsijohteen molemmille puolille porataan ø3 mm reikä
käsijohteen ja tolpan läpi. Kiinnitä käsijohde molemmilta
puolilta kahdella mukana tulleella ruuvilla. 2:n käsijohteen
yhdistämiseen tarvitaan 4 ruuvia. Käsijohde tulee liittää
tolpan päälle.

Liimaa käsijohteen reuna ja asenna päätykappale
käsijohteen päätyyn. Poista ylimääräinen silikonimassa.
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VERKOSSA

LASIKAIDELASKURI
Laske kokonainen tarvikelista Plastmo 3D Lasikaide- laskurin avulla, jonka löydät
www.plastmo.fi sivuilta.
Muutamalla klikkauksella saat kokonaisen materiaalilistan uudelle lasikaiteellesi
tai lasiaidallesi. Laskurin
KAIDE- avulla varmistat, että saat ne lasimitat, jotka sopivat
LASKURI
parhaiten terassillesi symmetrisen loppuratkaisun saamiseksi.
Hanki kokonainen
tuotelista
kaiteellesi täältä:

KAIDELASKURI

Hanki kokonainen
tuotelista
kaiteellesi täältä:
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LÖYDÄ INSPIRAATIOSI:

PLASTMO.FI
Plastmo tarjoaa yksinkertaisia ja tehokkaita ratkaisuja suunniteltuna pohjoismaiselle
ilmastolle. Löydät tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan täältä: www.plastmo.fi

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI
Plastmo- tuotteet ovat saatavilla lähimmältä jälleenmyyjältäsi, kuten rautakaupoista ja rakennusliikkeistä. He ovat valmiita auttamaan tuotteiden
tilauksessa ja ohjaamaan asennuksessa. Löydä
lähin jälleenmyyjäsi plastmo.fi – sivuiltamme.
Jos jälleenmyyjälläsi ei ole saatavilla haluamaasi
tuotetta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon: 03 777 1995
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PLASTMO JOHTAA TEHOKKAASTI
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VEDEN POIS TALOSTASI
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