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TARKASTA TUOTE JA ASENNUSAUKON
MITOITUS ENNEN OVEN ASENNUSTA
•

Aukon leveys = karmimitta +30-40 mm.

•

Aukon korkeus = karmimitta +20-30 mm.

Hirsirakennuksissa huomioi painumavara, joka voi olla jopa 30 mm/seinämetri.

TARKASTA ASENNUSALUSTAN SUORUUS

Asennusaukon alustan on oltava ehdottoman suora ja täysin painumaton sekä valmiiseen lattiapintaan nähden oikeassa korkeudessa. HUOM!
kynnystä ei saa asentaa kiilojen päälle, vaan koko matkaltaan tukevalle alustalle. Erityisesti kynnyksen ulkoreuna, missä ovilehti liukuu, on
oltava täysin taipumaton.

PAISUVAT NAUHAT JA LIIMATIIVISTEMASSA

Kiinnitä paisuva tiivistenauha ja/tai liimamassa oven kynnyksen alapuoliseen rakenteeseen kuvan 1 mukaan. Paisuvana tiivistenauhana voi
käyttää esim TP 610 10/4 tai vastaavaa. Mikäli oven ulkopuoliset rakenteet edellyttävät vesipellin käyttämistä, tulee se asentaa oven kynnyksen
alapuoliseen rakenteeseen ennen liukuoven nostamista paikalleen.

Kuvat 2 ja 3. Peitelistan irrottaminen.

NOSTA LIUKUOVI ASENNUSAUKKOON

Isojen ja painavien liukuovien keventämiseksi oven liukuva ovilehti
voidaan irrottaa:
• Irrota varovasti liukuvan ovilehden päädystä peitelista (kuva 2).
•

Käytä apuna esim. puukiilaa (kuva 3).

•

Irrota yläpään liukupultit (kuvat 4 ja 5), kallista ovilehteä ja nosta
ovilehti kiskoiltaan. Nyt karmin voi asentaa paikoilleen.
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Kuva 1.

Kosteussulku

Tiivistys

Kuvat 4 ja 5. Liukupultin irrottaminen.
Huom! Kun ovilehden liukupultit on
irrotettu, ovilehti voi kaatua.

Paisuva tiivistenauha
Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi

VARMA LIUKUOVEN
ASENNUS
KIINNITÄ SIVUKARMIT ADJUFIX-KARMIKIINNIKKEILLÄ
Varmista vatupassilla, että oven kynnys on suorassa ja tukevasti alustaansa vasten.
Keskitä karmi sivusuunnassa ja tarkista oven suoruus myös syvyyssuunnassa. Kiristä
Adjufix-kiinnikkeet seinärunkoa vasten. Kiinnitä asennusruuvit, M6*80 tai vastaavat
kuvan 6 mitoituksen mukaan. Kiinnitä yläkarmi samalla tavalla kuin pystykarmit.

TARKASTA RISTIMITTA KUVAN 6 MUKAAN
Säädä tarvittaessa Adjufix-holkkeja kiertämällä.

Kuva 6. Asennusruuvien paikat mitoitetaan kuvan mukaan.

ASENNA IRROTTAMASI OVILEHTI PAIKALLEEN
Ennen oven nostamista kiskoilleen, on oven liukupyörästön rullat asetettava oven
sisälaitaan. Pyörästö lukittuu painamalla sitä toisesta rullasta sisälle päin (kuva 7).
•

On ehdottomasti varmistettava, että rullat kulkevat kiskon päällä!

•

Kiinnitä liukupultit.

•

Varmista liukuvalla ovilehdellä, että lukkopuolen karmi on suorassa. Käännä
oven kahva lukkoasentoon. Kun ovea liu-utetaan oven lukkosalpoja kohden,
tulee lukkosalpojen ja vastarautojen kohdata yhtä aikaa.

•

Kiinnitä peitelistat takaisin paikalleen varovasti kumivasaralla lyömällä ja

Liukupyörästö. Kuva 7.

huomioi, että ne tulevat oikeaan korkeuteen.

TESTAA OVEN KÄYNTI

Varmista liukuvaa osaa siirtämällä oven moitteeton toiminta. Säädä tarvittaessa.

ERISTÄ TILKERAKO

Eristä liukuoven ja seinärungon tilkerako elastisella eristeellä (elastinen uretaani,
mineraalivilla, tms).

HUOM!
Puhdista asennuksen aikana
syntynyt puru ja lika pois pyörästöstä ja liukukiskoista.
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