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Puu- ja puualumiini-ikkunoiden asennusohje
• Ennen kuin nostat ikkunan aukkoon, poista karmit ja kiinnitä puitteisiin seinäankkurit.
Seinäankkurit kiinnitetään ruuveilla 5 x 40 mm välein: kulmasta 100–200 mm ja pituussuunnassa
joka 700 mm välein.
• Nosta sen jälkeen puitteet aukkoon ja asenna alemman vaakatason ja seinän väliin kiilat (kohta 6).
Kiilojen paksuus on valittava siten, että ylemmän vaakatason ja seinän väliin jää vähintään 5 mm ja
enintään 20 mm rako.
• Tasaa alempi vaakataso (kohta A).
• Asenna sen jälkeen pystysuorien ja seinän väliset kiilat (kohta 5) ja tasaa pystysuorat joka
suunnassa, ts. puitteiden sisäpinnoilta ja reunapinnoilta (kohta B).
• Kiinnitä seinäankkurit seinään (Liitos 1). Jos kyseessä on kiviseinä, poraa seinäankkurissa olevien
ruuvireikien mukaisesti aukot vaarnojen asentamista varten.
• Kun puitteet on kiinnitetty, aseta karmit puitteisiin.
• Täytä puitteiden ja seinän välinen tila täytemateriaalilla (esim. asennusvaahdolla, mineraalivillalla
tms.). Aseta tarvittaessa täyttämisen ajaksi väliaikainen tuki estääksesi puitteiden taipumista.
Jos ikkuna ei sovi tai sopii huonosti, säädä karmin ala- tai yläsaranaa kuusiokoloavaimella.
Kuvassa esitetyt liitokset ja yksityiskohdat.

1. Ikkunanpuite
2. Päällyslauta tai
monoliittibetoni
3. Väli täytemateriaalia
varten (päällyslaudan ja
ylemmän vaakasuoran
välissä 5-20 mm).
4. Seinäankkurit.
5. Seinäankkurit ja kiilat
puitteiden pystysuorien
tasaukseen.
6. Seinäankkurit ja kiilat
ikkunan tasaukseen.
7. Välituki, joka sijoitetaan
leveän ikkunan päälle
estämään puitteiden
kaartumista, kun väliä
täytetään laajentuvalla
materiaalilla.
8. Karmin saranat.
9. Ruuvit (vaarnat)
puitteiden kiinnittämiseksi
seinään seinäankkureilla.
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Takuu.
OÜ SeiCom ikkunoissa on:



2 vuoden takuu tehtaassa viimeisteltyjen ikkunoiden ja puun laadulle ja rakenteille.
5 vuoden takuu lasipaketille liittyen kosteuden sisäiseen kondensoitumiseen.

Tuotteet kuuluvat takuun piiriin, mikäli yrityksen tuotteiden asennus- ja käyttöohjeita on
noudatettu. Yritys sitoutuu korjaamaan vai vaihtamaan valintansa mukaan kaikki yrityksen tuotteet,
joissa on materiaali- tai tuotantovirheitä 24 kuukauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.
Takuu ei ole voimassa, mikäli:




asiakas ei ole maksanut tuotteista täysimääräisesti;
asiakas on tehnyt tai yrittänyt tehdä tuotteisiin muutoksia yrityksen hyväksymättä;
asiakas ei ole noudattanut asennus- tai käyttöohjeita tai on muulla tavoin säilyttänyt tuotteita
epäasiallisesti, yritykselle ei ole ilmoitettu havaituista vioista kahden (2) viikon kuluessa
tuotteiden vastaanottamisesta.

Ikkunan säilytysehdot:
• Ikkunat saa asentaa muurausaukkoihin vasta sen jälkeen, kun rakennukseen on asennettu katto ja
tehty lattiavalu (suhteellinen ilmankosteus enintään 65 %). Jos ilmankosteus on rakennettavissa
sisätiloissa sallittua korkeampi ja ylimääräinen kosteus alkaa tiivistyä ikkunoihin, on tila
tuuletettava tarpeen mukaan tai käytettävä kosteuden poistoa.
• Kuljeta ikkunoita vain pystyasennossa.
• Suojaa kuljetuksen aikana ikkunat iskuilta ja naarmuilta.
• Vältä sadeveden, valumavesien ja rapattaessa syntyvän kondenssiveden osumista ikkunan
puuosiin.
• Sulje tai kiinnitä ikkunat, kun on olemassa vedon riski. Älä anna ilmavirran "paiskoa" ikkunaa!
• Peitä ikkunat muovilla rappauksen ja sisätilojen viimeistelyn ajaksi välttääksesi maalien,
rappauspölyn yms. osumista lasiin tai muille ikkunan pinnoille.
HUOM! Jos ikkunat on peitetty muovilla, on varmistettava riittävä puuosien ilmanvaihto.
• Jos käytetään suojateippiä puuosien suojaukseen, on varmistettava, että suojateippi poistetaan heti
työn päätyttyä.
• Noudattamalla näitä vaatimuksia, ikkuna säilyttää myös pitkäaikaisessa käytössä kestävyytensä ja
korkealaatuisen ulkonäkönsä.
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