Akende hoiustamis- ja paigaldusjuhend
Hoiutingimused
Toote kättesaamisel peab tagama, et:
-

Toode oleks paigaldatud tasasele pinnale kindlalt vältimaks vigastusi või purunemist.
Toode oleks kaitstud sademete ja valamis- ning maalritöödest tekkiva liigniiskuse eest.
Toode oleks kaitstud ehituse käigus tekkiva tolmu ja segupritsmete eest.

Ehitusjärgus oleva hoone puitakende kaitsmine
-

Hoida aknaid kilesse pakituna nii vähe kui võimalik
Mitte ladustada aknaid värskelt valatud betoonpõrandal
Mitte paigaldada aknaid enne betooni- ja pahtlitööde lõppemist
Paigaldatud aknaid kaitsta ehitustolmu eest
Tagada hea ventilatsioon
Maalritöödel kasutada ainult sobivat paberteipi
Teip eemaldada esimesel võimalusel, arvestada teibi spetsifikatsiooni pealoleku aega.

Paigalduseelne ettevalmistamine
-

Avaus peaks olema vähemalt 20-30mm akna lengi mõõtmetest suurem (vajumata palkmaja korral
konsulteerige palkmaja paigaldajaga), vajadusel kasutage spetsialisti teenuseid.
Veenduge, et paigaldajal oleksid vajalikud oskused ja töövahendid.

Paigaldamine
-

-

Kinnitage aknalengi külge klambrid (servadest 100mm - 150mm), kasutage tsingitud üldkruvisi.
Asetage avause nurkade lähedale ca 10mm paksused klotsid. Kui akna Laius ületab 1,2m ja akna jaotises
on impostid, siis pange klotsid ka impostide alla. Lengi ülemise puu külge kinnitage klamber. Kui akna
kõrgus ületab 1,3m, siis lisage ka lengi külgedele täiendav klamber (vt.skeem 1).
Võimalusel eemaldage aknaraamid ja asetage tühi leng avasse.
Fikseerige leng külgedelt klambritega avasse, ärge keerake kruvisi lõpuni (vt.skeem 2).
Pange alumine külg loodi, kasutades vajaliku paksusega klotse (vt.skeem 3).
Jälgige, et akna paigutus ülejäänud fassaadi suhtes oleks õige (vt.skeem 4).
Seadke aken püstloodi ja keerake klambrikruvid lõpuni.
Kontrollige lengi diagonaale, need peavad olema võrdsed, ebatäpsuse korral korrigeerige lengi asendit
kiilude abil (vt.skeem 5).
Kontrollige, et aken oleks loodis nii külgsuunas kui ka seina tasapinna suhtes (vt.skeem 3 ja 4).
Asetage aknaraamid lengidesse. Lengid mille pikkus on rohkem kui 1,5m, on soovitatav võimalusel
kinnitada kruviga ka läbi lengi keskkoha välimisest valtsist, et vältida montaazivahu paisumisega tekkivat
painet. Kinnituskohale lengil puurige 14mm läbimõõduga ja 10mm sügavune auk, kuhu saab kruvipea
peita, sulgege ava vastava korgiga.
Kontrollige raamide liikumist, vajadusel reguleerige hingi ja sulgureid, aknad peavad kergesti sulguma ja
avanema.
Jälgige et raam asetseks lengiga paralleelselt ning kõik lengi ja raami vahelised vahed oleksid ühtlase
laiusega.
Vajadusel eemaldage raam ja korrigeerige lengi asendit, järgides eelnevat kirjeldatut.
Tihendamiseks kasutage vähepaisuvat montaazivahtu, takku või linalinti, mis kaetakse seestpoolt elastse
vuugimassiga.
Montaazivahu kasutamisel täitke lengi ja seina vahe ühtlase pideva joana. Kui vahe on mõlemalt poolt
ligipääsetav, siis soovitavalt mõlemalt poolt. Jälgige, et vahul oleks paisumisruumi ja pärast paisumist ei
ulatuks vahu served üle lengi äärte.
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