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ASENNUSOHJEET
kulmamalli kulmaistuimella
R890 KI / UKI
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.
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.
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Mitta = seinäkiinnikkeen keskiöetäisyys
= Runkojen välimitta (ks. Pohjakuva) +40 mm

R 890 1200 mm lattiasta
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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 kunkin lauteen vain yhteen seinäkiinnikSeinäkiinnikkeiden
asennus
keeseen rungon molemmin puolin, jotka rajoittavat
2
lauteiden sivuttaisliikkeen seinäkiinnikkeen koh2 kpl M10 Nylon –muttereita
M 8 Nyloc
vain lauteen yhteen seinädalta. Joissakin tapauksissa nylonmutterit laitetaan
kiinnikkeeseen
rungon toiselle puolelle, jos seinäkiinnikkeet ei ole
kiinnitetty sivusuunnassa oikeaan kohtaan. Näin
varmistetaan, että kulmalaude on kulmaan keskeisesti sekä sen viereisin lauteisiin saadaan sopiva
etäisyys. On myös syytä valita nylonmuttereille
sellainen seinäkiinnike, joka parhaiten kohdistuu
sivusuunnassa runkoon keskeisesti. M8 x 45 pul6 x 40
tinkannat tulee asettaa sidelistojen puolelle,
muutoin sidelistoihin joutuisi tekemään kolot ruuvien kohtiin, ks. kuva 6. 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
3 Kulmalauteen paikalleen asennus
ottavat kiinni seinäkiinnikkeen korvakkeisiin sekä
rungon ja nylonmutterin välissä on noin 0,5 mm
rako. Aseta kootut selkänojien yläosat paikoilleen.

Jalkojen kiinnitys
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4,5 x 25

M 6 x 60

Sivuttaistukirauta
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Lauteiden paikalleen asennus

Kuva leikatuista rungoista

20 -

40 m

m

Kulmassa neljässä
rungossa 22,5 ° leikkaus
jalkatason etuosassa

Runkojen kytkentä toisiinsa M6
kierretangolla ja siipimuttereilla.
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Selkänojien asennus

Säädä säätöjaloilla lauteiden jalkatasot
vaakatasoon (kuten edellä seinäkiinnikkeiden mukainen suunta) sekä lauteen
syvyyssuunnassa, ks. kuva 8. Lauteet
kytketään toisiinsa M6 kierretangoilla
ja siipimuttereilla niin, että lauteiden
väliin jää haluttu rako (= 5 - 10 mm),
ks. kuva 5. 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 4.

EI NÄIN

M 8 X 45 ruuvinkannat tulevat sidelistojen puolelle

Asenna mahdollinen jalkatuki paikoilleen. Säädä porrasrahi vaakatasoon säätöjaloilla.
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.
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Mahdollisen jalkatuen kokoonpano ja asennus
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Lauteiden säätö

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

M 6 X 20

Vaakatasoon

M 10 X 25

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.

