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ASENNUSOHJE
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.
Seinäkiinnikkeet tulevat vaakatasoon toisiinsa nähden ja niiden yläosa
tulee mallissa R1110 1390 mm ja mallissa R890 1200 mm lattiapinnasta jalkojen kohdalta mitattuna (Runkomallierot havaitsee kuvan 2
yllä olevista sivuprofiileista). Toisaalta, jos seinissä on vaakapaneeli,
niin seinäkiinnikkeet olisi suotavaa laittaa paneeleiden kanssa samaan
linjaan, ettei paneelit ja lauderimat ole toisiinsa nähden erisuuntaisia.
Huom! Varmista, että seinäkiinnikkeet tulee kiinnitettyä seinän runkorakenteisiin 6 x 40 pallokantaruuveilla riittävän tukevasti. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijoilta.
Kiinnitä jalat lauderunkoihin M6 x 60 lukkoruuvilla ja M6 kuusiomutterilla. Kiinnitä sitten laudekokonaisuus seinäkiinnikkeisiin M8 x 45 pulteilla ja M8 nylocmuttereilla kuvan 2 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 vain
yhteen seinäkiinnikkeeseen rungon molemmin puolin, jotka rajoittavat
R 1110
R 890
lauteiden sivuttaisliikkeen seinäkiinnikkeen kohdalta. M8 x 45 pultinkannat tulee asettaa sidelistojen puolelle, muutoin sidelistoihin joutuisi tekemään kolot ruuvien kohtiin, ks. kuvat 3 ja 4. 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 nylonholkin välissä on noin 0,5 mm
rako. Aseta koottu selkänojan yläosa paikoilleen.
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EI NÄIN

M 8 X 45 ruuvinkannat tulevat sidelistojen puolelle
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Selkänojan pidennys R 890 + x
Esim. R 890 + 3 jolloin tarvitaan
korokepaksuutta 45 - 69mm.

4,5 x 45

Korokelistan paksuus vähintään 5 mm
Selkänojan
pidennys

Korokepaksuutta
Seinäkiinnikkeen
ja seinän väliin

1 rima

5 - 23 mm

2 rimaa

25 - 46mm

3 rimaa

45 - 69mm

4 rimaa

65 – 92mm

5 rimaa

80 – 115mm

45 x 68mm
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Jalkojen kiinnitys

4,5 x 25

Jalkatuen kiinnitysrauta
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Jalkatuki

M 6 x 60

Sivuttaistukirauta 2kpl / laude

M 6 X 20

M 10 X 25

Säädä säätöjaloilla lauteiden jalkataso vaakatasoon (kuten edellä seinäkiinnikkeiden mukainen suunta) sekä lauteen
syvyyssuunnassa, ks. kuva 7. Lauteiden molempiin päihin jätetään 20 - 40 mm rako. Asenna lauteiden sivuttaistukiraudat lauteiden jalkoihin ja lauderimoihin niin, että ne ovat vastakkaisilla puolin kahdessa jalassa, ks. kuva 5.

Kiinnitä jalkatuki paikoilleen (ks. kuva 6) ja haluttuun asentoon (ks. kuva 7) sekä säädä porrasrahi paikoilleen.
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.

