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TÄRKEÄÄ!
Lasin reunoilla ei ole tukea
– käsittelethän varoen

LASIKAITEEN ASENNUS

LASIKAIDE
TARVITSET

TASON PÄÄLLE KIINNITETTÄVÄ ASENNUS

Leikkurin
Kumivasaran
Porakoneen
Saumauspistooli*
Linjanaru
Vatupassi
(käytetään tason päälle asennuksissa)

Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen
asennuksen aloittamista. Kuvat 4-10
käytetään ainoastaan päällysosan
– ja etuosan asennukseen.

Laskuvaihtoehdot
Vaihtoehto 1: Tolppien etäisyys c/c = Lasin leveys + 35 mm
Vaihtoehto 2: Asennuslevyjen väli = Lasin leveys – 75 mm

1

c/c

Aloita laskemalla välimatka jommallakummalla 2 vaihtoehdosta. Kun asennuslevyt on laitettu paikoilleen asennetaan
tolppienvahvistajat asennuslevyihin.

*Muista väritön rakennesilikoni

3

5

4

Levitä liimaa tolppien pohjaan ympäri reunoja ja liu’uta
tolppa tolpan vahvikkeisiin niin, että asennuspala
kiinnittyy.

2

Tarkista, että tolppienvahvistajat on suorassa linjassa
linjanarun avulla. Tarkista myös vatupassilla. Jos ne ei
ole suorassa, voit käyttää mukana olevia kiiloja. Kiinnitä
tolppienvahvistajat ruuveilla. Kaikki ruuvit tulee kiinnittää
kantaviin rakenteisiin.

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

Työnnä ulommainen kumitiiviste railoon niin, että
keltainen puoli on vasten tolppaa.

40 mm
6

7

Asenna muovitulpat klipseihin. Muovitulppa jää lasin alle.
Lasia ei saa asentaa suoraa klipsien päälle.

Jatko-osa 90

8

Asenna lasi varovasti paikalleen profiilien railoihin. Lasin
ja terassin etäisyys on n.40 mm.

Jaa sisälle tuleva tiiviste 2 osaan. Paina tiiviste lasin ja
profiilitolpan väliin. Huolehdi että tiivivsteen huulet ovat
lasia vasten.

Jatko-osa suora

9

Lyhennä käsijohde haluttuun pituuteen ja asenna käsijohde
paikoille tolppien päälle. Asenna kaksi jatko-osaa
käsijohteeseen. Liuta käsijohteet yhteen. Käytä tarvittaessa
silikonia liitoskohtiin.

10

11

Käsijohteen molemmille puolille porataan Ø3 mm reikä
käsijohteen ja tolpan läpi.
Kiinnitä käsijohde molemmilta puolilta 2 mukana tulleella
ruuvilla. Yhdistämälla 2 käsijohdetta käytetään 4 ruuvia.
Käsijohde tulee liittää tolpan päällä.

Liimaa käsijohteen reuna ja asenna päätykappale
käsijohteen loppuun. Poista ylimääräinen silikoni.

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

1

Levitä liimaa pohjakappaleisiin ja asenna kappaleet
jokaisen tolpan pohjaan.

2

Aloita laskemalla tolppien välimatka yllämainitulla
menetelmällä.

3

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