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KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET
kulmamalli kulmaistuimella
R890 KI / UKI
On syytä valita paikka, missä lauteet olisi helpointa koota. Suotavaa on valita kokoamispaikka, jossa on riittävästi valoa
ja tilaa työskennellä ja tasainen lattia.
Asenna kulmalauteen kannakepuut (2 kpl 45 x 68 x 996) tukevasti ja keskeisesti kulmaan. Seinäkiinnikkeet tulevat vaakatasoon toisiinsa nähden ja niiden yläosa tulee vakioasennuskorkeudelle asennettaessa mallissa R890 1200 mm lattiapinnasta jalkojen kohdalta mitattuna, ks. kuvat 1 ja 2. Toisaalta, jos seinissä on vaakapaneeli, niin seinäkiinnikkeet olisi
suotavaa laittaa paneeleiden kanssa samaan linjaan, ettei paneelit ja lauderimat ole toisiinsa nähden erisuuntaisia. On syytä varmistaa, että jokaisen seinäkiinnikkeen yläreuna on toisiinsa nähden mahdollisimman tarkasti samalla korkeudella, muutoin loppusäädöissä voi tulla hankaluuksia.
Kiinnitä seinäkiinnikkeet kulman kannakepuuhun keskeisesti niin, että niiden yläreuna on vastaavasti lattiasta (jalkojen
kohdalta mitattuna) 1200 mm yläpuolella. Seinäkiinnikkeiden keskiöetäisyys toisistaan on 255 mm eli niiden keskiosa on
370,5 mm kulman kannakepuun kärjestä. Vastaavasti kulmalauteen viereisten lauteiden seinäkiinnikkeiden keskiöetäisyys
on 370,5 mm kulman kannakepuun kärjestä eli 1075 mm kulmasta ja loput seinäkiinnikkeet tulevat tapauskohtaisesti runkojen kohdille. (Ks. kuva 1 sekä runkojen asennuskohdat oheisesta pohjakuvasta ja niihin mittoihin lisätään 40 mm, jolloin
saadaan seinäkiinnikkeiden keskiöetäisyys toisistaan). Huom! Varmista, että seinäkiinnikkeet tulee kiinnitettyä seinän runkorakenteisiin 6 x 40 pallokantaruuveilla ja kulman kannakepuut 5 x 90 uppokantaruuveilla riittävän tukevasti. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijoilta.
Seinäkiinnikkeiden paikat
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Mitta = seinäkiinnikkeen keskiöetäisyys
= Runkojen välimitta (ks. Pohjakuva) + 40 mm
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Seinäkiinnikkeiden asennus

90

R 890 1200 mm lattiasta

40

2 kpl M10 Nylon –muttereita
vain lauteen yhteen seinäkiinnikkeeseen

M 8 Nyloc

Kulmassa neljässä
rungossa 22,5 ° leikkaus
jalkatason etuosassa

6 x 40

Kuva leikatuista rungoista
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Runkojen sidonta kierretangolla
M10 kierretanko

M 10 mutterit

R 890
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Lauderimojen kiinnitys
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4,5 x 25

Sido rungot kahdella M10 kierretangolla runkojen molemmilta puolin M10 muttereilla kevyesti kiristäen, ettei rungot
kierry toisiinsa nähden kieroon, ks. kuva 3. Runkojen välimitat on merkitty pohjakuvaan. Rimat on numeroitu alapinnasta
jalkatason etureunasta alkaen lauteessa A A1, A2, A3 ,... ja lauteessa B B1, B2, B3,…. Kokoa ensimmäisenä kulmalaude niin, että runkojen reunaetäisyys on toisistaan 215 mm, ks. kuva 4. Ruuveille on merkitty rimojen alapintaan pisteet, joihin ruuvit kohdistetaan. Tarkista välillä, että lauderimat ovat 90° kulmassa runkoihin nähden. Lauderimojen kiinnityksen jälkeen kiristä sidetankojen mutterit. Kokoa kulmalauteen viereiset laude-elementit vastaavalla tavalla.
Lauteiden selkänojan kolme ylintä rimaa on erillinen irrallinen osa, jota ei kiinnitetä ruuveilla runkoon. Kokoa kuvan 8
mukainen selkänojan irrallinen osa niin, että sen siderimat tulevat runkojen viereen, hiukan irti niistä (noin 1 mm) sekä
vähintään kaksi siderimaa eripuolille runkoja, jotta siderimat estävät irrallisen osan sivuttaisliikkeet. Suositeltavaa on lisätä liitoksiin kosteudenkestävää liimaa. Irrallisen osan alareunaan ruuvataan 2 kpl 4,5x25 pallokantaruuveja niin, että ne
jää noin 7-8 mm (=lauderimojen välisen raon leveys) koholle. Yleensä ne ruuvataan reunimmaisten runkojen kohdalle tai
noin 50 mm rimojen päistä.

Kiinnitä jalat lauderunkoihin M6 x 60 lukkoruuvilla ja M6 kuusiomutterilla, ks. kuva 6. Kiinnitä sitten laudekokonaisuus seinäkiinnikkeisiin M8 x 45 pulteilla ja M8 nylocmuttereilla kuvie 2 ja 5 mukaisesti. Joskus lauteet on helpompi
nostaa seinäkiinnikkeisiin M8 x 45 pulttien varaan ja siinä samalla kiinnittää lauteiden jalat, ensin joko keskeltä laudetta
tai molemmista päistä yhtä aikaa, jotta laude asettuu tukevasti jalkojen ja seinäkiinnikkeisiin asennuksen jatkamiseksi.
M10 nylonmutterit (2 kpl) tulevat kunkin lauteen vain yhteen seinäkiinnikkeeseen rungon molemmin puolin, jotka
rajoittavat lauteiden sivuttaisliikkeen seinäkiinnikkeen kohdalta. Joissakin tapauksissa nylonmutterit laitetaan rungon toiselle puolelle, jos seinäkiinnikkeet ei ole kiinnitetty sivusuunnassa oikeaan kohtaan. Näin varmistetaan, että kulmalaude
on kulmaan keskeisesti sekä sen viereisiin lauteisiin saadaan sopiva etäisyys. On myös syytä valita nylonmuttereille sellainen seinäkiinnike, joka parhaiten kohdistuu sivusuunnassa runkoon keskeisesti. M8 x 45 pultinkannat tulee asettaa
sidelistojen puolelle, muutoin sidelistoihin joutuisi tekemään kolot ruuvien kohtiin, ks. kuva 8. Huom! Varmista, että
lukitusmutterit tulee asennettua huolella niin, että mutterit tulee kierrettyä vähintään koko mutterin syvyydeltä ruuveihin.
Suositeltavaa on kiertää mutterit niin, että sekä ruuvinkanta että mutteri ottavat kiinni seinäkiinnikkeen korvakkeisiin sekä rungon ja nylonmutterin välissä on noin 0,5 mm rako. Aseta kootut selkänojien yläosat paikoilleen.
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Kulmalauteen paikalleen asennus

6

Jalkojen kiinnitys

4,5 x 25

M 6 x 60

Sivuttaistukirauta
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Lauteiden paikalleen asennus

20 -

40 m

m

Runkojen kytkentä toisiinsa M6
kierretangolla ja siipimuttereilla.

Säädä säätöjaloilla lauteiden jalkatasot vaakatasoon (kuten edellä seinäkiinnikkeiden mukainen suunta) sekä lauteen syvyyssuunnassa, ks. kuva 10. Lauteet kytketään toisiinsa M6 kierretangoilla ja siipimuttereilla niin, että lauteiden väliin
jää haluttu rako (= 5 - 10 mm), ks. kuva 7. Lauteiden ja seinän väliin jätetään 20 - 40 mm rako. Jos lauteiden välisen
raon leveydessä on heittoja, niin ne yleensä korjautuvat hiomalla. Virheet voi johtua siitä, että kulma ei ole 90 tai seinäkiinnikkeet eivät ole samalla korkeudella tai lauteet ei ole säädetty vaakatasoon.
Asenna lauteiden sivuttaistukiraudat lauteiden jalkoihin ja lauderimoihin niin, että ne ovat vastakkaisilla puolin kahdessa
jalassa, ks. kuva 6.
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Selkänojien asennus

4,5 x 25
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2 kpl
4,5 x 25

EI NÄIN

M 8 X 45 ruuvinkannat tulevat sidelistojen puolelle

Tässä vaiheessa voi koota mahdollisen jalkatuen. Asenna jalkatuen rungot lauderunkoihin M6 ja M10 ruuveilla, ks. kuva
9. Kiinnitä jalkatuen rimat 4,5 x 60 uppokantaruuveilla jalkatuenrunkojen läpi ruuvaten. Suositeltavaa on kiinnittää ensimmäisenä toiseksi ylin rima ja niin, että jalkatuen runkojen etäisyys on ala- ja yläosasta sama ja jalkatuen rima tulee
päätylauteissa samalle tasalle lauteen pään kanssa. Suositeltavaa on lisätä liitoksiin kosteudenkestävää liimaa. Jalkatuen
etupintaa kiinnitetään 5x28x250 mm peitelistat.
Mahdollisen jalkatuen kokoonpano ja asennus
3.

Jalkatuen kiinnitysrauta
Jalkatuki kiinnitetään
ensisijaisesti
lauderunkoon, mutta
joissakin
erityistapauksissa se
voidaan kiinnittää
lisätarvikkeena
saatavalla jalkatuen
kiinnikeraudalla.

M 10 X 25

Jalkatuen rimat
4.

2.

Peitelista
5 x 28 x 250

M 6 X 20

1.

4,5 x 60
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Kokoa porrasjakkara kuvan 11 a mukaisesti. Asenna porrasjakkara aina vähintään kahden lauderungon varaan M10
kierretangolla, ks. kuva 11 b eli porrasjakkaraa ei saa asentaa pelkästään yhden rungon ja aputukiraudan varaan.
Asenna kierretangon aputukirauta sopivaan kohtaan kierretankoa lauderimoihin kiinnittäen, jotta porrasjakkara on mahdollisimman tukevasti. Kierrä M10 nylocmutterit vähintään mutterin leveydeltä, jotta nylocmutterilukitus pitää riittävästi.
Säädä porrasjakkara vaakatasoon säätöjaloilla. Tarkista vielä lopuksi, että porrasjakkaran molemmat jalat koskettavat
samanaikaisesti lattiaan, kun porrasjakkaraa nostaa ja laskee.
Lauteiden säätö
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11 a

Mahdollisen porrasjakkaran kokoonpano
ja asennus
4,5 x 25

M 6 x 60

M 6 x 40
Vaakatasoon

4,5 x 60

11 b
M 10 Nylocmutteri
M 10 Kierretanko

55

EI NÄIN

55 mm

Porrasjakkaran kiinnitys

Aputukirauta
Rimojen rungon ylittävä
mitta.
4,5 x 25

Hio lopuksi lauteiden, jalkatuen ja porrasjakkaran lauderimojen päät ja särmät hiomapaperilla esim. 100 - 120 karheudella. Erityisesti lämpökäsitellylle haavalle suositellaan lauteiden käsittelyä parafiiniöljyllä. Parafiiniöljykäsittely korostaa
ja voimistaa puun ominaissävyjä, jolloin laudesävy hiukan tummenee. Käsittely parantaa puun kosteuskestävyyttä ja käsittelyn jälkeistä sävyn pysyvyyttä. Käsittely on syytä uusia noin parin vuoden päästä eli silloin kun vesi ei enää pisaroidu
lauteiden pinnalla.
Huom!

Varmista kiukaan palonsuojaetäisyydet lauteista: esim. puulämmitteisillä kiukailla sivusuunnassa vähintään
500 mm, jota suojaetäisyyttä voi pienentää tarpeen mukaan puoleen ja jopa 150 mm palonsuojalevytyksillä tai
muurauksilla sekä sähkökiukailla palonsuojavaatimukset määräytyvät kiuaskohtaisesti, ks. kiukaan merkkikilvestä tai kiuasesitteestä kiuastyypin ja tehon mukaisesti. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijoilta.

