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Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. 
Tarkista että tuote on ehjä ennen asennusta.

Säilytä ja kuljeta lasit aina pystyasennossa. 
Älä milloinkaan laske niitä paljaalle lattialle, 
laattalattia on huonoin mahdollinen säilytyspaikka. 
Laita alle esimerkiksi paksuja pahveja tai laudan 
palat. Säilytä lasit esimerkiksi seinää vasten 
nojaamassa.Suojaa myös seinän ja lasin väli.

Kun nostat ja asennat laseja, niin pyydä apua. Varo erityisesti nostaessasi laseja, 
ettei lasin nurkka osu lattiaan. Pienikin hipaisu voi pahimmillaan rikkoa lasin.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
Ruuvinväännin tai ruuvimeisselikin riittää Silikonia ja/tai rakennusliimaa
Porakone + seinämateriaalin mukaiset terät Lasien nostamiseen tarkoitetuista imu-
Linjalaser tai vatupassi kupeista on apua, mutta ne eivät ole 
Suojakäsineet ja lasit välttämättömät.

Osalista
1 kpl laseja
kiinnityslistat

Asennus
1. Merkitse lasin pystylinja seinään
2. Mittaa tarkasti korkeus seinän vieressä ja katkaise u-lista samaan mittaan.
Asenna lista pystysuoraan linjaan käyttämällä seinämateriaalille sopivia ruuveja ja/tai
liimaa. Tiivistä reiät huolellisesti silikonilla.



3. Katkaise sivulistat sopivaan mittaan,
suunnittele ensin mitoitus ja ota huomioon
lattian mahdolliset kaadot
Jos lattiassa ei ole kaatoja, niin listan 
pituus on haluttu leveys -40mm. Listoituksen periaate

Pystylistat lattiasta kattoon
4. Kiinniteä vaakalista kattoon ruuveilla ja/tai Ylös ja alas jää lasin ja listan 
liimalla ja lattiaan vain liimalla, jotta et riko väliin noin 5-8mm rakoa
vesieristeitä. Sivusuunnassa listat on kiinni 

tai lähes kiinni laseissa.
5. Liu'uta lasi paikalleen, laita tarpeen mukaan 
esim muovisia korokepaloja lasin alle, lasi ei
saisi olla suoraan listaa vastaan vaan 1-5mm 
korokkeen päällä

6. Mittaa tarkasti korkeus lattiasta kattoon etu-
reunan kohdalla ja sahaa viimeinen lista oikeaan
mittaan. Kiinnitä lista liimaamalla lasin 
etureunaan.

7. Anna liimojen kuivua rauhassa ennen 
käyttöönottoa 24-48h.

Huolto- ja hoito-ohjeet
Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä 
lasipinnat säännölllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä 
pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan 
käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää
denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää 
ja puhdasta liinaa. 

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman 
pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.

www.lasitehdas.com


