TIKLI-OVET JA IKKUNAT
ASENNUS JA HUOLTO

Tikli-ovet ja ikkunat – asennus- ja huolto-ohje

TOIMITUKSEN VASTAANOTTO
Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset
on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen myyjälle. Jos toimituksessa on kuljetusvaurioita,
ilmoitus on tehtävä kuljettajalle ja huomautukset on liitettävä rahtikirjaan.
Huomio! Viallista tuotetta ei saa asentaa ilman ovivalmistajan lupaa.

VARASTOINTI
Ovet ja ikkunat tulee varastoida tasaisella alustalla ja suojata siten, etteivät ne ole alttiina
kolhuille ja kosteudelle. Tuotteet toimitetaan kuljetuspakkauksissa. Pakkaus antaa suojan
ainoastaan kuljetuksen ajaksi. Käytettäessä suojapeitteitä huolehdi, että peitteen alle
muodostuva kosteus tuulettuu pois.
Jos ovia ja ikkunoita ei heti asenneta, varastoi ne kuivaan ja tasalämpöiseen paikkaan.
Valmistaja ei vastaa tuotteista, jotka ovat vahingoittuneet puutteellisen suojauksen tai
varastoinnin vuoksi.
KÄYTTÖÖNOTTO
Asennuksen jälkeen tarkista avautuvien osien toimivuus! Jos osa ei toimi halutulla tavalla,
tarkista onko karmi asennettu suoraan. Säädä saranoita tarvittaessa. Tämän ohjeen
lopussa on tarkemmat ohjeet saranoiden säätämisestä.
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OVEN ASENNUS
Huomioi että ovi on painava. Asennusvaiheessa on noudatettava varovaisuutta
henkilövahinkojen välttämiseksi.
1. Tarkista asennusaukon mitat ja varmista että kynnyksen alusta on suora ja tasainen.
2. Nosta ovilehti pois karmista ja aseta se tukevasti esim. seinää vasten. Laita seinän ja
ovilehden väliin esim. pahvikaistale, ettei oveen tule naarmuja.
3. Valitse kiinnitystapa seinän rakenteen mukaiseksi.
KIINNITYS PANEL-ELEMENTTIIN
Asenna villaelementin leikattuun reunaan tehty u-profiili, ja kiinnitä se peltiin
poraruuvilla (pelti vähintään 1 mm paksu). Asenna karmi paikoilleen ja kiilaa
puukiilalla jokaisen kiinnitysreiän kohdalta. Tarkista karmin suoruus
vesivaa’alla. Tarkista karmin ristimitta. Kiinnitä saranapuoli tiukasti esim. 4,8 x
50 mm poraruuvilla. Kiinnitä lukkopuolen karmi alareunasta ja kiilaa ovi
oikeaan asentoon. Ruuvaa loput kiinnitysruuvit ja tarkista oven välykset ja
oven toimivuus. Asenna muovitulpat 13mm reikiin.
KIINNITYS PUUKEHYKSEEN
Asennus suoritetaan muuten samoin kuin panel-elementtiin,
asennuksessa ruuvin 6 x 80 ei tarvitse olla itseporautuva.

mutta

KIINNITYS BETONIIN
Asennus suoritetaan muuten samoin, mutta betoniin kiinnitys tehdään esim.
6 x 80 mm naulatulpalla. Poraa karmissa olevien reikien kohdalta betoniin
naulatulpan vaatima reikä ja asenna naulatulppa.

4. Asennusrako eristetään joko polyuretaanivaahdolla tai mineraalivillalla. Mikäli rako
on suuri, tee vaahtotäyttö kahdessa vaiheessa ettei oven karmirakenne likaannu
vaahdon turvotessa.

5. Reuna- ja vesipellitys
 Reunapeltien asennukseen suositellaan käytettävän ammattipeltiseppää.
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6. Kun ovi on asennettu, voi tarvittaessa tehdä lopullisen hienosäädön oven
saranoiden avulla. Huomio! Saranoiden säätöä suositellaan käytettäväksi vasta
myöhemmässä vaiheessa oven käytön yhteydessä.
 Saranan säätö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Säätö liikuttaa ovilehteä
muutamia millejä eri suuntiin. Huomaa että saranan liike vaikuttaa vain
vähän oven asentoon, joten varsinainen kiinnitys on tehtävä huolella.

Ovivalmistaja ei vastaa virheellisen asennuksen ovelle aiheuttamista vioista ja
toimintahäiriöistä!
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TIKLI- ALUMIINIOVEN SARANOIDEN SÄÄTÄMINEN

korkeussäätö

sivuttaissäätö
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HUOLTO JA PUHDISTUS
Jotta alumiiniset pinnat pysyisivät edustavina, tulee ne pestä n. puolen vuoden välein.
Erityisen paljon likaantuvat pinnat useammin. Normaali puhdistaminen suoritetaan
tavallisella vedellä ja sienellä. Pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää esim.
lämmintä vettä ja pesuainetta jonka pH-arvo on 4-8. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla
vedellä. Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita puhdistussieniä ei saa käyttää.
Rakenteiden moitteettoman toimivuuden varmistamiseksi on niitä huollettava
säännöllisesti. Avattavien ikkunoiden ja ovien kunnollinen avautuminen ja sulkeutuminen
on tarkastettava. Jos ongelmia ilmenee, tarkistetaan niiden laadusta riippuen:
- saranoiden kiinnitys ja paikka
- tiivisteet
- lasin kiilaus
- lukitus ja muut helat
- tuuletusreiät
- lasitus- ja peitelistat
- liittymäpellitys
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