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iKKunAt
vastaanotto, varastoIntI ja käsIttely

VAstAAnotto
•	Ota toimitus itse vastaan, varaa aikaa tarkastamiseen�
•	Ota tilausvahvistus mukaan�
•	 Kuljetusvaurioasioissa ota heti yhteyttä:puhelimitse 010 525 4000 tai sähköpostitse: jalkimarkkinointi@fenestra.fi� 

 ▸ Ilmoita tilausvahvistuksen ja rahtikirjan numero sekä asiakkaan yhteystiedot�
•	 Säilytä kaikki toimituksen mukana tulleet tai muuten jaetut ohjeet� Nämä dokumentit jäävät kiinteistöön omistajan  

mahdollisesti vaihtuessa�

tArKAstA seurAAVAt AsiAt työmAAllA yhdessä KuljettAjAn KAnssA
•	 Varmista, että kuljetus on oikeassa osoitteessa�
•	 Tarkasta kollien lukumäärä� Huomioi mahdolliset tarvikekollit� Ne ovat usein pieniä paketteja tuotenippujen päällä�
•	 Tarkasta, että kuorma ja paketit ovat siistin ja ehjän näköisiä� Jos pakkaus on vaurioitunut, merkitse se aina rahtikirjaan�
•	 Tarkasta, että lasit ovat ehjät�
•	Merkitse vauriot, puutteet ja poikkeamat rahtikirjaan, joka annetaan kuljettajan mukaan�

tArKAstA lisäKsi mm� seurAAVAt AsiAt seitsemän (7) VuoroKAuden KuluessA
•	 Vertaa toimitusta tilausvahvistukseen� Tarkasta vastaako toimitus tilausta�
•	 Tarkasta tuotteiden lukumäärä, mitat, väri, muoto�
•	 Tarkasta ovatko helat ja lisätarvikkeet toimituksessa mukana�
•	 Tarkasta ovatko pakkaukset ja tuotteet päällisin puolin ehjiä� Pinnat tulee tarkastaa huolella, koska muoviin ei  

välttämättä jää jälkiä kolhuista� Tarkasta tuotteet piilovaurioiden osalta heti vastaanoton yhteydessä�
•	 Jos tuotteet tuodaan aikana, jolloin vastaanottaja ei ole paikalla, tulee lähetys tarkastaa pikimmiten  

(viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta)�
•	 Virheellistä tai vaurioitunutta tuotetta ei saa asentaa ilman valmistajan lupaa. 

Huomautusaika on seitsemän (7) päivää

Fenestra suosittelee toimituksen tarkistamista välittömästi. 

Tarkasta toimitus yhdessä kuljettajan kanssa. Merkitse mahdolliset kuljetusvauriot 
ja puutteet rahtikirjaan ja allekirjoita se. Fenestra Oy ei vastaa mahdollisista  
kuljetusvaurioista tai puutteista, mikäli huomautusta ei ole tehty seitsemän päivän 
kuluessa tavaran vastaanottamisesta.  
(Tiekuljetussopimuslaki (23.03.1979/345) ja kuljetusvakuutus)

Ikkunoiden siirto

Ikkunapakettia ei saa nostaa liinoilla ilman nostotukea. Jos liinanostoa  
käytetään, on tuotteiden yhteenpuristuminen ehkäistävä ylä- ja alapuolisilla  
puristustuilla jokaisen liinan kohdalta.
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Ikkunapakettia tai yksittäistä tuotetta ei saa nostaa liinoilla ilman nostotukea.

Tuuletus

Ikkunapaketti on suojattava sateelta ja kosteudelta.

Käytä kulmatukia, kun sidot ikkuna- ja ovipaketteja ajoneuvoon kiinni. Muuten tuotteisiin jää jäljet.

Ikkunat ja ovet on pidettävä tuettuina koko nipun purkamisen ajan.

Naulat

Kuljetus- jA nosto-ohje

Nostotuki

Nostotuki

Koukku
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VArAstointi jA rAKennusAiKAinen Käyttö

Älä varastoi tuotteita kuljetuspakkauksessa

Kuljetuspakkausta ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen varastointiin.  
Tuotteita saa varastoida kuljetuspakkauksessa enintään viikon ajan toimituksesta. 

Pääsääntöisesti ikkunoita ei suositella asennettavaksi ennen kuin valu-, muuraus-,  
rappaus- ja tasoitetyöt on tehty ja niiden aiheuttama kosteus poistunut.

Fenestra Oy ei vastaa väärän varastoinnin aiheuttamista vaurioista.

Väärän VArAstoinnin risKit
Maanvarainen kylmä katos ei ole riittävä suoja pitkäaikai-
selle varastoinnille� Esim� maasta nouseva kosteus voi aihe-
uttaa seuraavia vaurioita�

•	Maasta nouseva kosteus jää kuljetuspakkauksen sisään�
•	 Puuosat sinistyvät�
•	 Puuosien syykuviot nousevat esille�
•	 Liimaussaumat alkavat porrastaa ja saattavat aueta�
•	 Puuosat turpoavat�
•	 Kulmaliitokset aukeavat�
•	Heloitukset hapettuvat�

oiKeA VArAstointi
Jos pakkauksia varastoidaan useita päiviä ulkona (korkein-
taan viikon ajan):

•	 Säilytä pakkaukset kuivalla alustalla ja säältä  
suojattuna, ei maavaraisesti�

•	 Suojaa pakkaukset välittömästi vesitiiviillä peitteellä 
ja nosta peite lankuilla irti pakkauksista, jotta tuuletus 
varmistuu�

•	 Suojapeite tulisi sitoa ja tukea siten, että se ei tuulella 
hakkaa tuotteen pintoja�

•	 Avaa paketit päältäpäin siten, että ne tuulettuvat�  
Näin paketin sisään ei keräänny kosteutta�

•	 Tuotteet on varastoitava pystyasennossa tuettuna - ei 
nojallaan�

•	 Yksittäiset tuotteet on tuettava niin, että ne eivät  
kovallakaan tuulella pääse kaatumaan�

•	 Älä varastoi tuotenippuja aivan työmaan kulkuteiden 
välittömään läheisyyteen�

•	 Varastoi helakollit lämpimässä ja kuivassa paikassa� 
Kosteus vaurioittaa helojen pintakäsittelyn�

rAKennusAiKAinen Käyttö
•	 Älä käytä ikkunaa kulkutienä�
•	 Älä siirrä rakennustarvikkeita ikkuna-aukkojen kautta�
•	 Älä vedä sähköjohtoja, paineilmaletkuja tms� pitkäaikai-

sesti ikkunan kautta�
•	 Käytä rakennusaikana mahdollisimman pitkään muo-

vikalvosta tehtyjä väliaikaisikkunoita� Asenna ikkunat 
vasta, kun rakennuksen olosuhteet lähes vastaavat 
lopullisia käyttöolosuhteita� Tällä varmistat, että tuotteet 
ovat muuttohetkellä virheettömiä�

•	 Suojaa ikkunat lialta ja rakennuskosteudelta muovi-
kalvolla� Muovisuojauksia tehtäessä on käytettävä 
maalipintaan tarttumatonta teippiä� Kun teippiä ei enää 
tarvita, tulee se poistaa välittömästi� Mikäli teippiä 
ei poisteta, se voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan, 
koska karmipuussa oleva kosteus ei pääse poistumaan 
luonnollisesti� Teippaus suojaustapana on asiakkaan 
omalla vastuulla, sillä teippien liimat voivat vaurioittaa 
maalipintaa�

•	 Suojaa ikkunoiden lisävarusteet (kaihtimet, raitisilma-
venttiilit jne) rakennusaikaiselta lialta ja kosteudelta�

•	 Ulkopuolista suojakalvoa saa pitää paikoillaan vain niin 
kauan kuin on välttämätöntä, koska kosteus liimaa muo-
vikalvon lasiin kiinni� Tällainen pitkäaikainen kontakti 
saattaa aiheuttaa lasiin pintavaurioita�

•	 Suojaa aukkojen ulkopuoleiset liittymät nopeasti kosteu-
delta, vaikka väliaikaisesti, ettei kosteus pääse tuottei-
siin, seinä- ja ikkunarakenteisiin� Emäksiset valumis- ja 
roiskevedet saattavat vaurioittaa laseja ja alumiinipro-
fiileja� Varsinkin eloksoidut alumiinit ovat erittäin alttiita 
emäksiselle vedelle� Emäksistä vettä syntyy esim� seu-
raavista työvaiheista: betonivalu-, rappaus-, muuraus- ja 
tasoitetyöt�

rAKennusAiKAisen Kosteuden poisto
•	 Rakennusaikainen kosteus on erittäin merkittävä ikku-

noita kuormittava tekijä� Rakennusaikaisen kosteuden 
täydelliseen poistumiseen kuluu vähintään yksi vuosi�

•	 Rakennusaikaiselta kosteudelta ei voi kokonaan välttyä, 
mutta sen haitat tulee huomioida ja tehokkaasti elimi-
noida� Siksi suosittelemme kondensoivaa kuivainta� 
Varsinkin valu-, muuraus-, ja tasoitetöitä tehtäessä 
rakennusaikainen kosteus nousee liian suureksi�

•	 Rakennusaikaista kosteutta on jatkuvasti tuuletettava 
pois, mutta tuuletuksen tulee tapahtua muuta kautta, 
kuin ikkunasta� Tuuletus kondensoi ikkunaan runsaasti 
kosteutta� Kosteus vaurioittaa ikkunaa� Suosittelemme, 
että jätät muutamia ikkunoita asentamatta kostean 
sisäilman poistoa varten�

•	 Rakennusaikainen kosteus ja toimimaton ilmanvaihto 
”ajavat” kosteutta ikkunan välitilaan� Talviaikana runsas 
rakennusaikainen kosteus ja puutteellinen lämmitys 
kondensoivat kosteutta lasien sisäpinnoille�

VArAstointi iKKunAn läheisyyteen
Ikkunan eteen, taakse tai siihen ikkunaan kiinni ei saa va-
rastoida mitään, koska tällöin voimakas auringonpaiste 
pääsee kuumentamaan lämpölasielementtiä� Liian lähelle 
varastoitu tavara aiheuttaa siten termistä stressiä, josta voi 
seurata lasin rikkoutuminen� Fenestra Oy ei vastaa vahin-
goista, mikäli ne aiheutuvat muun tavaran varastoinnista lii-
an lähelle ikkunaa�
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Fenestra-tuotteiden asennuksessa noudatetaan näitä ohjeita� Nämä asennusohjeet eivät ole ristiriidassa RT 41-10947 (Puu-
alumiini-ikkunat sekä niiden asennus), RT 42-11058 (Puuovet) sekä RT 42-10122 (Osastoiva puuovi, kiinnitys) ohjekorttien 
kanssa, vaan täsmentävät em� ohjeistuksia� 

Asennukset voidaan tarvittaessa ohjeistaa työmaa- ja tapauskohtaisesti� Fenestran suorittaessa asennuksen pyritään aina 
tekemään mallisuoritus, joka tarkastetaan ja hyväksytään sekä toimittajan että tilaajan toimesta� Asennukset suoritetaan 
sen jälkeen aina malliasennuksen mukaisesti� Malliasennus on ehdoton vaade kerrostalosaneeraus- ja rakennusliike koh-
teissa� Myös pientalokohteissa on suositeltavaa sopia tilaajan kanssa menettelytavoista ensimmäisen ikkuna-asennuksen 
yhteydessä�

erityisiä huomioitA tuotteiden AsentAmisestA
•	 Suosittelemme Fenestra-ikkunoiden asennuksen teettämistä ikkuna-asennuksiin erikoistuneilla asennusryhmillä�
•	 Virheellistä tuotetta ei saa asentaa paikalleen ilman Fenestran suostumusta�
•	 Ikkunoita ei saa missään olosuhteissa käyttää kantavina rakenteina�
•	 Tuotetakuu ei korvaa väärien olosuhteiden tai virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita�
•	 Ikkunoiden asennus tulisi jättää mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan� Näin vältytään rakennusaikaisen kosteuden 

aiheuttamilta vaurioilta, mahdollisilta kolhuilta ja likaantumiselta� Ikkunoita ei suositella asennettavaksi, mikäli valu- ja/
tai muuraustyöt ovat kesken tai rakennuksessa on muuten vielä runsaasti kosteutta� Ikkunat eivät ole tarkoitettu kestä-
mään rakennusaikaisen kosteuden rasitusta�

ennen AsennustA tehtäVät tArKistuKset
•	 Varmista, että aukkojen mitoitus on oikein asennettavaan ikkunaan nähden�  

Suositeltava asennus-/tilkevara on normaalisti noin 15-20 mm�
•	 Tarkista, että asennusaukon kaikki sivut ovat puhtaat, suorat ja ehjät sekä ikkunan kiinnityspisteet ehjiä ja yhtenäisiä�
•	 Varmista erityisesti aukon alareunan tuenta rakenteeseen� Suuri ikkuna saattaa painaa jopa yli 200 kiloa�
•	 Varmista myös apukarmien tai karmikenkien kiinnitys rakennuksen runkoon

tuotteiden suojAAminen teippAAmAllA
Ulkomaalipintojen suojateippaus

Ikkunapintoja täytyy joskus tilapaisesti suojata muovilla, kun ympärillä olevia pintoja rapataan tai maalataan�

Maskeerauksessa huomioitavaa:

•	 Teippilaadun tulee olla sen valmistajan suosittelemaa maskeeraustarkoitukseen�
•	Noudata teipin valmistajan ohjeita�
•	 Jos teippiä käytetään ulkotiloissa, täytyy sen olla kosteutta ja UV-valoa kestävää�
•	 Teipattavien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia�
•	Maskeerausteippi saa olla maalatulla pinnalla vain niin lyhyen ajan kuin on mahdollista�  

Poista se mahdollisimman pian, viimeistaan 3-4 päivän kuluttua�
•	Muuraus- ja rappaustyössä on huomattava, että kosteus kerääntyy ja viipyy pinnoilla, jolloin se voi aiheuttaa  

maalipintojen irtoamisen, jollei teippiä poisteta välittömasti työn loputtua kulloisestakin työkohdasta�
•	 Teipin poistaminen täytyy tehdä vinosti maalipintaa vastaan rauhallisella ja tasaisella vetoliikkeellä�  

Jos on teipin soveltuvuutta tarkoitukseen on aihetta epäillä, tulee sitä ensin testata kyseiselle pinnalle�
•	Maalinvalmistajamme suosittelee ikkuna-asennukseen seuraavia teippejä: 3M-8009RX ja Tesa-4438�
•	 Suojateippaus on aina asiakkaan vastuulla tehtävä toimenpide� Fenestra Oy ei vastaa suojateippauksen tai teippien pois-

tamisen yhteydessä aiheutuneista vaurioista�
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uuden iKKunAn AsennuKsen  
VAlmisteleVAt toimenpiteet
Vesiohenteisella maalilla käsitellyt ikkunat ovat arkoja, jo-
ten käsittele niitä aina puhtain käsin tai hansikkain�

•	 Irrota puitteet karmista poistamalla saranatapit ja avaa-
malla lukot�

•	 Varastoi puitteet asennusajaksi siten, että ne eivät kaadu 
(huomioi tuuli), likaannu tai kolhiinnu�

•	 Puitteiden alle ja jokaiseen vastinpintaan tulee asettaa 
pehmikettä (puhdasta puuta, styroksia tms�)�

•	 Älä vedä puitetta alustaansa tai lattiaa pitkin� Siirrot 
tulee tapahtua aina nostamalla�

•	 Jos asennusvara on suurempi kuin 30…40 mm, käytä 
aina apukarmia� Sen tausta eristetään ja kiinnitetään 
tukevasti alustaansa�

•	 Varmista, että ikkuna-aukkoa ympäröivät rakenteet ovat 
riittävän lujat ja vallitsevan rakennusnormin mukaiset� 
Varmista myös, että aukon asennusvarat ovat riittävät�

KArmin Asemointi jA KiilAus
•	 Asennuspalat asennetaan vaakasuoraan ikkunan alle�
•	 Karmikehä nostetaan aukkoonsa�

 ▸ Ikkunan syvyys- ja korkeussuuntainen sijoittuminen 
seinässä on esitetty suunnitelmissa� Pääsääntöisesti 
karmit pyritään keskittämään aukkoon�

 ▸ Ikkunan toimivuuden varmistamiseksi ikkuna asen-
netaan mahdollisimman lähelle sisäpintaa� 

•	 Karmikehä kiilataan työ- tai parikiiloja apuna käyttäen 
paikalleen�

•	 Tarkistetaan, että karmikehä on pysty- ja vaakasuorassa, 
ja että karmikulmat ovat kiinni� Yli 18M kokoisten ikku-
noiden karmiliitoksiin suositellaan lisäruuvikiinnitystä�

•	 Karmin ollessa 18M leveä on jakokarmien molempiin 
päihin suositeltavaa laittaa lyhyet (1/2 x karmin leveys) 
tukikiilat�

 ▸ Tällä varmistetaan jakokarmien liitossaumojen kiin-
nipysyvyys ja siten ikkunan tiiveys�

 ▸ Tuuletusikkunoiden jakokarmien kohdalla nämä 
kiilat eivät ole tarpeen�

•	 Isoissa, yli 18M leveissä ikkunoissa käytetään aina pa-
rikiilausta alimman saranan takana painuman estämi-
seksi� Kaikissa seinärakenteissa tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista�

 Ikkunapuitteiden suojaus kolhuilta välivarastoinnin aikana.

Asennuspalat tulevat karmin alle.

Karmin asennus aukkoon.Alimman saranan takana oleva tukikiila. 
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Kiinnitys
•	 Kiinnitä karmikehä tarkoitukseen sopivilla ruuveilla� 

(esim� karmiruuvit 6*80…120 mm tai osa- tai  
kokokierreruuvi 6*80…120)�

 ▸ Ruuvi ei vedä karmia liikaa, jos käytät yhtä kiilaa  
kiinnityskohdan alla kiinnityksen ajan� 

 ▸ Sinkitty ruuvi riittää normaaleissa puurungoissa ja  
kyllästetyn puun yhteydessä rst-ruuvi�

Ruuvikiinnitys.

•	 Huom! Paloikkunoita asennettaessa varmista, että kiinni-
tysruuvi on riittävän pitkä (ruuvin on tunkeuduttava kiin-
nityspuuhun vähintään 40 mm syvyydelle)� Ruuvi johtaa 
lämpöä, ja puu ruuvin ympäriltä saattaa hiiltyä� Lisäksi 
paloikkuna painaa selvästi normaalia ikkunaa enemmän� 

•	 Aseta ulkopuite paikalleen ja tarkasta käyntivälit�
•	 Tarkasta, että ulkopuitteen välykset ovat karmiin nähden 

samat joka puolella�

Ulkopuitteen ja karmin välisen käyntivälin  
on oltava tasainen.

•	 Aseta sisäpuite paikalleen� Tarkista käyntivälit� Varmista, 
etteivät vierekkäisten puitteiden vaakakappaleet porras-
ta (ole eri tasoilla toisiinsa näden)�

 ▸ Korjaa tarvittaessa karmin asentoa (ristimittaa) tai 
säädä puitteiden saranoita�

 ▸ Poista sälekaihtimien kumilenkkiset kuljetussiteet� 
Varo katkomasta kaihtimen naruja�

 ▸ Älä keskeytä asennusta niin, että karmit jäävät ilman 
puitteita� Sadevesi vaurioittaa karmia ja irralliset 
puitteet ovat erittäin alttiita vaurioille�

 ▸ Älä sekoita samankokoisten ikkunoiden puitteita 
keskenään� Puitteet on säädetty ja niissä saattaa 
olla poikkeava varustus�

•	 Varmista tuuletusikkunan toimivuus�
•	 Irrota työkiilat ja varmista, että karmin kulmat jäivät 

tiiviisti kiinni� Asennuspaloja tai kiiloja ei irroteta (kts� 
piirrustus 1)� Yli 18M karmissa alimman saranan takana 
olevaa kiilaa ei poisteta�

•	 Puhdista välitila puruista ja muista roskista ja kiinnitä 
kiinnitysreikien peitetulpat (14mm)�

Rikkaimuri on hyvä apuväline kiinnitysreikien poraamisesta 
aiheutuneiden roskien poistoon.

•	 Poista ikkunasta kaikki tarrat (paitsi ohje- ja varoitus-
tarrat)� Teipit ja puitteiden kuljetustuet (karmin välissä 
olevat korkinpalat) poistetaan vasta pesun yhteydessä�

Karmikynteessä olevien kuljetustukien poistaminen  
suositellaan tehtäväksi vasta pesun yhteydessä.

•	 Kytke tuuletushelat ja sulje kaikki ikkunalukot�
•	 Suojaa tuotteet rakennusaikaiselta kosteudelta,  

kolhuilta ja lialta�
•	 Jos tuotteessa havaitaan maalivaurioita joko asennuksen 

yhteydessä tai myöhemmin, on ne korjattava välittö-
mästi� Vaurioituneen kohdan kautta kosteus tunkeutuu 
tehokkaasti tuoterakenteeseen�
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FW-FenAir-tuloilmAiKKunAn  
AsennuKsessA huomioitAVAA
•	 Tuloilmaikkunan asemoinnissa on huomioitava venttiilin 

sisäosan tarvitsema tila karmin päällä (n� 20 mm), jonka 
venttiili tarvitsee toimiakseen oikein�

 ▸ Huomioi tuloilmaikkunan vaatima asemointi kaikissa 
muissakin saman kerroksen ja julkisivun vaakalin-
joissa� Mikäli ikkunalinjassa on tuloilmaikkunoita, 
mitoitetaan ja asennetaan kaikki linjan ikkunat ylä- 
ja alakarmin osalta samaan korkeusasemaan�

Tuloilmaventtiilin sisäosa vaatii yläpuolelleen  
n. 20 mm tilaa.

pAloluoKitellun iKKunAn  
AsentAminen
Osastoivan ikkunan karmi kiinnitetään seinärakenteeseen 
vähintään 6 x 120 mm ruuveilla� Kiviaineiseen seinään har-
vakierreruuvilla, puurunkoon puuruuveilla ja metallirankai-
nen seinärakenne on vahvistettava kiinnityskohdiltaan puu-
vahvikkein, johon ikkuna kiinnitetään puuruuveilla� Kiinni-
tyskohtien lukumäärä ja sijainti määräytyvät RT 41-10095 
mukaisesti� Ikkunan karmin ja sitä ympäröivän rakenteen 
välinen rako tiivistetään sullomalla huolellisesti A1 tai A2-
S1, d0 –luokan vaatimukset täyttävällä kivivillalla� Vaihto-
ehtoisesti tiivistys/eristys voidaan suorittaa Firebreak 44 tai 
Makroflex FR77 palopolyuretaanivaahdolla� Ikkuna-aukko 
saa olla enintään 30 mm karmin ulkomittoja suurempi� Ki-
vivillalla tiivistetyn tilkeraon pinnat voidaan viimeistellä pa-
lonkestävällä saumamassalla�

iKKunoiden säätö AsennuKsen  
yhteydessä
Uusien ikkunoiden puitteiden käyntivälys säädetään teh-
taalla ennen toimitusta� Asennuksen yhteydessä voivat ik-
kunaan asetetut välykset muuttua, joten moitteettoman toi-
minnan varmistamiseksi suositellaan asennuksen jälkeen 
hienosäätöä� 

Ikkunan puitteiden asema saattaa ajan mittaan muuttua 
esimerkiksi rakennuksen elämisestä tai rakenteiden kulu-
misesta johtuen� Tästä johtuen puitteiden säädöt kannattaa 
tarkastaa määräaikaishuoltojen yhteydessä sekä tarpeen 
mukaan muulloinkin�

sisä- jA ulKopuitteen säätäminen
Ikkunat on varustettu säädettävillä pulttisaranoilla� Kiertä-
mällä saranoiden kumpaakin puoliskoa myötä- tai vastapäi-
vään voidaan muuttaa puitteiden asemaa karmin suhteen� 
Yksi täysi kierros (360 astetta) aiheuttaa noin yhden milli-
metrin siirtymän� 

•	 Tarkista ensin ulkopuitteen keskitys� Puitteen ja karmin 
välisen raon tulee olla joka sivulla samansuuruinen� 
Saranan hahlopuolikasta kiertämällä saat säädettyä 
puitteen kohdalleen�

•	 Jos puite laahaa alareunastaan voimakkaasti karmissa 
olevaan liukukappaleeseen, saat puitetta käännettyä 
kiertämällä ylemmän saranan karmissa olevaa hahlopuo-
likasta myötäpäivään sisäänpäin tai alemman saranan 
karmissa olevaa hahlopuolikasta vastapäivään ulospäin 
karmista�

•	 Tarkista ulkopuitteen syvyysasema� Puitteen ja ulkover-
housprofiilin välinen rako tulee olla samansuuruinen 
koko saranasivun matkalta� Rakoa saat säädettyä kiertä-
mällä puitteessa olevaa saranan holkkipuolikasta�

Ulkopuitteen säätö syvyyssuunnassa saranaa kiertämällä. 
Keskitys säädetään karmisaranaa kiertämällä.

•	 Tarkista tämän jälkeen sisäpuitteen säädöt samalla 
tavoin kuin ulkopuitteenkin� Sisäpuitteen keskityksen 
tarkastamisessa kannattaa liimata karmin sisäreunaan 
esim� pätkät maskeerausteippiä, johon voi kynällä mer-
kitä puitteen ulkoreunan aseman� Muista poistaa teippi 
säädön jälkeen�

•	 Vastarautoja voidaan tarvittaessa kiristää  
ko� tarkoitukseen tehdyllä työkalulla tai pihdeillä� 
Kiristäminen tapahtuu taivuttamalla vastaraudan  
siivekkeitä�

•	 Tuuletusheloituksella varustettujen ikkunoiden  
välihelojen tappien pituutta voidaan säätää  
pyörittämällä� Tarkasta, että tapin pituus on oikein� 
Ulkopuitteen tulee tiivistyä omaa tiivistettään vastaan 
puristumatta kuitenkaan liikaa�

•	 Ikkunan kaikki liikkuvat metalliosat on hyvä rasvata 
esim� lukkoöljyllä� 

n� 20 mm
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eristys
•	 Tarkista, että eristeväli on puhdas roskista
•	 Lue purkin kyljestä vaahdonvalmistajan ilmoittamat käyttö- 

ja turvallisuusohjeet�
 ▸ Uretaanivaahto vaatii kosteutta reagoidakseen� 
Erityisesti talvella ilmankosteuden ollessa alhainen voi-
daan joutua käyttämään erillistä vesisumutusta, jotta 
vaahto saadaan toimimaan oikein�

 ▸ Saumausvaahto tulee valita käyttölämpötilan ja -tarkoi-
tuksen mukaan� Normaali saumausvaahto ei vaahdotu 
kylmässä tarpeeksi, vaan sitä varten tarvitaan kylmässä 
toimiva tuote�

•	 Pursota uretaanivaahto vain noin 2/3 karmileveydestä sisäl-
tä päin katsoen, kuitenkin min� 100 mm�

 ▸ Huom! Kiinteiden ikkunoiden sekä parveke- ja  
ulko-ovien ja seinän välistä rakoa tiivistettäessä tulee 
varmistaa, että saumausvaahtoa tulee myös eristyslasin 
tai ovilehden kohdalle (eli karmin  
ulkopintaan)�

 ▸ Eristyksessä tulee kiinnittää huomiota myös  
ympäröiviin rakenteisiin, kuten rungon ja sisälevyn  
saumoihin sekä betonielementeissä apukarmin ja sisäkuoren väliin, jottei niihin jää vuotokohtia�

•	 Karmin kulmat on eristettävä huolellisesti ettei  
uretaanivaahto ”oikaise” ja jätä kulmaan vuotokohtaa� 

•	Muista eristää myös asennuspalojen takaa�
•	 Varmista, ettei vaahto turvotessaan paina karmia  

sisäänpäin kaarelle�
•	 Uretaaniroiskeet ja tahrat ovat vaikeasti poistettavia� Jos tahroja syntyy, ne on poistettava tuoreeltaan�  

Myöhemmin vaahtotahrat muuttuvat tummankeltaisiksi�
•	 Ylipursuavaa vaahtoa voi poistaa turpoamisen aikana, ettei se pääse likaamaan tuotetta�  

Katso, ettei ylipursuava vaahto likaa ja pilaa myöskään sälekaihtimen naruja�
•	Huomioi mahdolliset äänieristysvaatimusten mukaiset lisäeristykset�
•	 Uretaanieristyksen ja tiiviyden varmistukseen voidaan käyttää solunauhaa ja kittausta, paisuvaa eristysnauhaa tai  

höyrynsulkuteippiä sisäpintaan�

sisälistoitus
•	 Tarkista, ettei vaahdotuksessa ole vuotokohtia�
•	 Poista ylipursunnut vaahto�
•	 Kiinnitä tehdasmaalatut listat uppokantanauloin ja puskuliitoksin, ellei erilaista listoitusmallia ole sovittu�
•	 Pinta-asennuksessa varmista että listan leveys peittää vanhan listarajan�
•	 Smyygiasennuksissa kittaa listan ja seinän/smyygin raja elastisella kitillä (esim� akryylikitti)�
•	 Listat tulee varastoida samoissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa kuin käyttökohde, listavalmistajan ohjeiden mukaisesti�

Kiinnitä huomiota erityisesti karmin kulmiin uretaanieristyk-
sessä, ettei eristykseen jää reikiä. 
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Vesipellit 
(rt 80-10632 rAKennuKsen suojApellit)
•	 Käytä rakennusmääräysten mukaisia peltejä�
•	 Asenna alle 3 m pitkuiset pellit yhtenä kappaleena�
•	 Tarvittaessa jatka pellit malliasennuksessa sovitulla tavalla�
•	Mitoituksessa huomioi:

 ▸ Riittävä kallistus�
 ▸ Syvyys väh� 30 mm yli seinäpinnan tai työselityksen vaatimusten mukaan�
 ▸ Vesipellin päät nostetaan 30 mm ylös ja reunan nekkaus�
 ▸ Takakulman oikea leikkaus ja sen kääntäminen vesitiiviiksi�

Vesipellin  
avoin pääty

Leikkaus A-A

Ylänurkka litistetään 
vasaroimalla

Vesipellin takareunan taitos ja esimerkki parvekeoven vieressä olevan pellin alastaitos.

•	 Kiinnitä vesipellit sovitun mukaisesti, kuitenkin vähintään K300 jaolla kiinnitykseen soveltuvilla ruuveilla�  
(esim� 3,5*25mm itseporautuva ruuvi)�

•	 Takanostoon suositellaan vastataittoa tuulen nostamaa vettä vastaan�

ulKopuolen listoitus
•	 Tarkista, ettei eristykseen jää rakoja, lisää tarvittaessa�
•	 Käytä sovitun mukaisia peltejä/listoja�
•	 Kiinnitä listoitus yhteensopivilla vetoniiteillä tai ruuveilla noin K500 väleillä�
•	Ota yläreunan listoituksessa veden ohjautuminen huomioon�



13
 Ik

ku
na

t

iKKunAt
käyttö

puitteen tuKeminen iKKunAA AVAttAessA
Ikkunan puitteeseen ja karmiin kohdistuu merkittävä kuormi-
tus ikkunaa avattaessa� Vaurioiden välttämiseksi ikkunaa on 
käsiteltävä erityisen huolellisesti avattaessa ja suljettaessa� 
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai puit-
teen vääntymisen� Puitetta avattaessa on varmistettava, että 
puitteella on riittävä avautumistila seiniin, pielirakenteisiin ja 
huonekaluihin nähden� Isojen ikkunapuitteiden avaaminen on 
aina jonkinlainen riski� Siksi tulisi varmistaa, että esim� lapsia 
ei ole avatun puitteen välittömässä läheisyydessä�

luKKojen AVAAminen jA sulKeminen
Ikkunapuitteita avattaessa kaikki lukot tulee avata ja sulkea 
asianmukaisesti� Puitteita avatessasi varmista, että kaikki lu-
kot ovat auki, ennen kuin ryhdyt kääntämään puitetta auki� Jos 
puite ei avaudu jostain syystä tasaisesti, lasi saattaa rikkou-
tua� Takuu ei yleensäkään korvaa lasien rikkoutumista� Huolel-
linen lukkojen käyttö estää puitteiden mahdollisen vääntymi-
sen ja siitä seuraavan lasin tai puitteen vaurioitumisriskin�

luKKojen Virheellinen Käyttö sAAttAA AiheuttAA muun muAssA:
•	 Puitteen vääntymistä�
•	Helojen vaurioitumista�
•	 Vaurioita karmipinnoissa�
•	 Kosteuden pääsyn rakenteisiin�
•	 Tiivistyksen heikkenemisen�

Vinoissa ja kaarevissa ikkunoissa ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista käyttää saranoita.  
Lukkoja avattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ettei puite putoa sitä irrotettaessa.

Huom.

•	 Vinoissa ja kaarevissa ikkunoissa ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista käyttää saranoita.  
Lukkoja avattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, ettei puite putoa sitä irrotettaessa.

•	 Tue aina yli 150 cm leveä puite avatessa tai sulkiessa.

•	 Tue suuri ikkunaruutu (sisä- ja ulkopuite) alareunastaan avaamisen ja aukiolon ajaksi.

•	 Puitteeseen ei edes hetkellisesti saa kohdistaa ylimääräistä kuormitusta.

•	 Palonsuojaikkunan saa avata vain pesua varten. Pesun jälkeen varmistettava, että kaikki lukot ovat 
huolellisesti suljettu. Palonsuojaikkunaan ei saa kiinnittää kiintopainikkeita.

•	 Yläsaranoitu- ja alasaranoitu ikkuna ei pysy auki asennossa välisulkimen avulla, vaan ne vaativat  
erillisen aukipitolaitteen. Ilman aukipitolaitetta alasaranoitu ikkuna saattaa retkahtaa saranoiltaan  
irti ja pudota lattialle. Siksi kaikki alasaranoidut tuuletuspuitteet on varustettu tehtaalla  
aukaisurajoittimella. Lukollisia alasaranoituja puitteita pestäessä puite on tuettava vaaka-asentoon.

Käytä pesutukea tms. ratkaisua aina avatessasi  
yli 1500 mm leveitä ikkunoita.
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tuuletus
•	 Vältä tuuletusta kovalla tuulella ja sateella�
•	 Käytä tuuletukseen vain asianmukaisilla heloilla varus-

tettuja ikkunoita�
•	 Fenestra ei suosittele yli 70 cm leveiden ikkunoiden 

käyttöä tuuletukseen�
•	 Tuuletusikkuna on säädetty avautumaan noin 7 – 10 

cm� Tämä on turvallisuusvaatimus ja tätä säätöä ei saa 
muuttaa�

•	 Varmista, että tuuletushelojen mekanismi on oikein 
säädetty ja että helat on asianmukaisesti suljettu esim� 
pesun jälkeen�

•	Ovia, joihin ei ole asennettu tuuletukseen tarkoitettuja 
aukipitolaitteita, ei tulisi käyttää tuuletukseen�

•	Hätäpoistumistieksi tarkoitettuja ikkunoita ei suositella 
käytettäväksi tuuletukseen, koska niissä ei ole tuule-
tusikkunavarustusta� Hätäpoistumistieikkuna avautuu 
täysin auki, ja se voi aiheuttaa putoamisriskin�

lämpöstressin ehKäiseminen  
eristyslAsielementissä
Lämpöstressin vaara on olemassa hyvin eristävillä lasirat-
kaisuilla� Lämpöstressi aiheutuu lasien välitilan kuumene-
misesta, ja se voi rikkoa eristyslasielementin� Lämpöstres-
sin mahdollisuutta lisäävät tummat ikkunoita peittävät ver-
hot, ikkunaan kiinni pinotut tavarat (esim� rakennusaikana), 
tummat sälekaihtimet jne�

Tästä syystä säleverhoja ei saa jättää puoliväliin� Pidä ver-
hot avoimina aina, kun se on mahdollista�

Huom.

•	 Palonsuojaikkunoita pestäessä  
tiivisteitä ei saa missään tapauksessa 
irrottaa. Tarkasta pesun yhteydessä, 
että tiivisteet ovat ehjät.

•	 Ylä- ja alasaranoituja ikkunoita  
pestäessä on huolehdittava  
puitteiden tuennasta.

•	 Vältä ikkunoiden pesua kylmällä  
ilmalla, koska lämpötilaero lisää  
lasivaurion riskiä.

•	 Ainoastaan valkoiset sälekaihtimet 
ovat sallittuja. Muun värisiä sälekaih-
timia käytettäessä lämpöstressi voi 
rikkoa lämpölasielementin.

•	 Fenestra ei vastaa vahingoista,  
kuten lasin rikkoutumisesta, mikäli 
ikkunassa on käytetty muita kuin 
valkoisia kaihtimia.

säleKAihtimen Käyttö jA hoito
•	 Sälekaihtimen puhdistus tapahtuu pölynimurilla ja pese-

mällä tavallisilla pesuaineilla� Sälekaihtimien annetaan 
kuivua auki-asennossa, koska kosteana ylösnostetut 
säleet saattavat tarttua toisiinsa�

•	 Älä päästä sälekaihdinta putoamaan vapaasti, vaan 
laske kaihdin narujen kanssa hallitusti alas�

•	 Vaihda kuluneet kaihtimen narut tarvittaessa uusiin�
•	 Älä jätä säleverhoa puoliväliin�

iKKunoiden pesu
•	 Käytä ikkunanpesuun mietoa saippuavettä�
•	 Avaa ja sulje lukot ja helat huolellisesti�
•	 Tue suuret puitteet pesun ajaksi�
•	 Älä irrota tiivisteitä normaalin pesun yhteydessä�
•	 Älä käytä paine- tai höyrypesuria ikkunan  

puhdistamiseen�
•	 Älä käytä hankaavia aineita ja varo pesuvälineisiin tai 

ikkunan pintaan kiinnijääneitä naarmuttavia hiukkasia�
•	 Varo alumiinipuitteen kulmia� Ne saattavat olla teräviä�
•	Muista tukea yli 1,5 metriä leveät puitteet�

Säännöllinen huolto varmistaa, että saatte parhaan hyödyn 
ikkunoistanne ja ovistanne� Tarvittaessa voitte kääntyä puo-
leemme kaikissa tuotteitamme koskevissa kysymyksissä� 
Ikkunoiden ja ovien huollontarve vaihtelee esim� ilmasto-
olosuhteiden, käytön, rakennuksessa käytetyn tekniikan ja 
aikaisempien huoltotoimenpiteiden seurauksena� Tarkas-
tusten ja huoltojen laiminlyönti saattaa lyhentää tuotteiden 
käyttöikää�
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iKKunApesujen yhteydessä suosittelemme seurAAViA  
huoltotoimenpiteitä:
•	 Tarkasta lukkojen, pitkäsulkimien ja kytkinhelojen  

toimivuus�
•	 Tarvittaessa puhdista helat ja voitele lukkoöljyllä,  

aseöljyllä, ompelukoneöljyllä tai lukkosulalla�
•	 Puhdista karmin alaosassa olevat vedenpoistoreiät�
•	 Puhdista raitisilmaventtiilit ja niiden suodattimet�

miKäli huollontArVettA ilmenee
Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet kohtuullisen ajan kulues-
sa� Mikäli havaittu vaurio aiheuttaa ihmisten turvallisuuteen 
tai talon rakenteisiin liittyviä vaurioitumisriskejä, on korja-
ukset tehtävä välittömästi�

Vähintään KerrAn VuodessA
•	 Voitele liikkuvat osat�
•	 Tarkista ja tarvittaessa kiristä kiinnitysruuvit�
•	 Tarkasta tiivisteet ja silikonisaumat� Tarvittaessa korjaa 

silikonisauma, ja/tai korvaa vaurioitunut tiiviste vastaa-
valla�

iKKunAn KäyntiVälyKsen säätö
Käyntivälysten säätö voidaan tarvittaessa suorittaa irrotta-
malla puite ja kiertämällä joko puitteen tai karmin saranaa 
enintään kaksi täyttä kierrosta alkuperäisestä asemastaan� 
Muista kuitenkin varmistaa, että saranat ovat kunnolla kiin-
ni säädön jälkeen�

Poikkeuksellisen ankarat olosuhteet

Kosteissa tiloissa, normaaleista poikkea-
vissa käyttöolosuhteissa ja erikoisraken-
teiden yhteydessä tarkastus tulee tehdä 
useammin.

Suosittelemme ikkunoiden huollattamis-
ta viiden (5) vuoden välein valtuutetulla 
huoltoliikkeellä.

Tarvittaessa saat lisätietoja Fenestralta.

pintAKäsittelyiden pesu jA huolto
Alumiiniosat

•	 Värin kirkkauden säilyttämiseksi suositellaan pesua 
neutraalilla pesuaineella� Väriä haalistavat muun muassa 
liikenteen pöly, noki ja ympäristösaasteet�

•	 Veden juoksutusurat ja -reiät puhdistetaan vähintään 
kerran vuodessa� Jos vesi ei pääse poistumaan esteettä, 
saattaa se joutua rakenteisiin ja ikkunan tai oven  
karmipinnoille ja aiheuttaa vaurioita�

Maalatut pinnat

Puuosat tarkastetaan, ja tarvittaessa pintakäsittely korja-
taan seuraavasti:

•	 Pese ikkunat miedosti emäksisellä pesuaineella�
•	 Raaputa pinnat huolellisesti niin, että irrallaan oleva 

maali irtoaa�
•	 Kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeäksi hiekkapaperilla� 

Poista hiontapöly�
•	 Peitä mahdolliset halkeamat sellutyyppisellä kitillä, 

esimerkiksi Sadolin-pikatäytteellä�
•	 Puhtaaksi hiottu puu maalataan alkydimaalilla esimer-

kiksi Sadotexillä�

Kuultokäsitellyt tuotteet:

•	 Sisäpuoliset puupinnat käsitellään puunsuoja-aineella 
tarpeen mukaan�

•	 Tarvittaessa tarkemmat käsittelyohjeet saat valmistajalta�

riKKoutuneen iKKunAn KorjAus
Suosittelemme rikkoontuneen lasin vaihtamiseen käytet-
täväksi lasitusliikettä� Tarvittaessa saat tarkempia ohjeita 
Fenestralta�

Mikäli ikkunoissasi on FW-FenFire-palonsuojalasi, ota yhte-
ys Fenestraan lasin vaihtamista varten.
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tuuletusiKKunAheloitus - morite-VälihelA
AuKipitomeKAnismin KäyttötArKoitus
Välihelan ollessa kytkettynä ikkuna avautuu tuuletus-
ta varten� Mekanismin avulla säädetään ikkunan haluttu 
avautumiskulma� 

Aukipitomekanismin lukituksella varmistetaan, että esim� pie-
net lapset eivät pääse putoamaan tuuletusta varten avatusta 
ikkunasta�

KytKennän VApAuttAminen iKKunAn pesuA VArten
Vapauta puitteita kytkevä välitanko vetämällä lukitus-vivusta 
itseesi päin�

säätäminen
Aukipitomekanismin säätäminen tapahtuu vetämällä vivusta, jonka jälkeen vaunu siirretään halutulle kohdalle� Helanrajoi-
tin määrää suurimman aukeamisvälin�

AuKipitomeKAnismin KytKeminen 
Aseta puitteiden välitangon pää vaunun aukkoon ja paina lukitusvipu kiinni� 

huolto
Tarvittaessa voit voidella liukukiskon kotitalouksiin sopivalla voiteluaineella, kuten silikoniöljyllä, WD40:llä tai CRC:llä� Tip-
pa voiteluainetta riittää� 

hyönteispuite

1. 

Avaa tuuletusikku-
na� Poista välihelan 
lukitus ja avaa ikkuna 
täysin auki� 

2.

Hyönteispuite asen-
netaan kannattele-
malla sitä puitteen 
sivuissa olevista 
korvakkeista� 

3.

Pujota hyönteispuite 
yläreunastaan kar-
miprofiilia vasten� 

4.

Ohjaa hyönteispuit-
teen yläreunassa 
oleva ura ikkunan 
yläkarmissa olevaan 
laippaan�

5.

Laske vapaasti alas, 
jolloin hyönteispuite 
lukittuu myös alhaal-
ta ja sivuilta ikkunan  
karmiprofiileja 
vasten� 

•	 Keskitä hyönteispuite karmiaukon keskelle.

•	 Sulje tuuletusikkuna. Muista lukita välihelan rajoitin lapsiturvallisuuden varmistamiseksi.

•	 Puite suljetaan käänteisessä järjestyksessä.

•	 Takuu ei korvaa ulkopuolisen tekijän esim. linnun vaurioittamaa hyönteispuitetta.

Poista hyönteispuite syksyllä, kun hyönteiset ovat hävinneet.  
Talvella lumi ja jää saattavat vaurioittaa hyönteispuitteen verkkoa.
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BioBe -KorVAusilmAVenttiili

Asennus

sijAinti iKKunArAKenteessA
Biobe-karmiventtiili asennetaan ikkunan yläkarmiin, johon 
on valmiiksi jyrsitty ilmakanava�

Biobe-äänenvaimennin asennetaan joko yläkarmiin jyrsit-
tyyn kanavaan tai ikkunan karmin ja seinän väliseen tilke-
rakoon� Vaimennin voidaan asentaa runko-osa joko ylös- tai 
alaspäin� Vaimenninta on saatavissa erisyvyisinä malleina�

1� Biobe-venttiili

2� Ilmansuodatin

3� Ulkosäleikkö

4� Äänenvaimennin N35 DB

Asennus
Asenna venttiili karmissa olevan vaimentimen ja ilmankana-
van tai välitilan peittävän vuorilistan päälle� Suodatin tulee 
ilma-aukkoa vasten venttiilin alle� Venttiili ja suodatin asen-
netaan kahdella ruuvilla�

Pääsääntöisesti venttiili asennetaan ilma-aukko ylöspäin, 
jolloin raitis ilma ohjautuu ylös sekoittuen vedottomasti 
huoneilmaan�

Tarvittaessa ilma-aukko voidaan asentaa alaspäin esim� ik-
kunasyvennyksen tai verholaudan sitä vaatiessa�

Kiinnitä ulkosäleikkö ilman sisäänmenoaukon päälle, ik-
kunan ulkopuolelle� Varmista, että tippanokka on alaspäin� 
Kiinnitys kahdella ruuvilla� 

Saumaa ulkosäleikön yläreuna tiiviiksi�

KorVAusilmAn merKitys
Venttiilissä on säätömekanismi, joka mahdollistaa auki- ja 
kiinniasentojen lisäksi myös puolittaisen aukipidon, jolloin 
ei talvipakkasillakaan esiinny kiusallista vedontunnetta�

Asuntonne ilmanvaihdon kannalta on ehdottoman tärkeää, 
että venttiili pidetään aina auki, edes puoliksi� Useimmissa 
kerrostaloissa oleva huippuimuri vaatii riittävän korvausil-
man saannin asuntojen ulkopuolelta�

Jos venttiilit suljetaan kokonaan, ilmanpaine ei pysy tasai-
sena, vaan syntyy hallitsematonta vetoa esim� oven alta tai 
postiluukusta�

Huippuimurin avulla asunnoista poistetaan tehokkaas-
ti hengitysilman, ruoanlaiton ja peseytymisen aiheuttama 
kosteus� Venttiilien sulkeminen lisää kosteutta, mikä saat-
taa luoda otollisen kasvualustan haitallisille mikrobeille 
ja homeitiöille� Myös se, että hajut siirtyvät hormeja pitkin 
huoneistosta toiseen,on eräs puutteellisen korvausilman 
saannin oireista�

huolto
Biobe-venttiilin suodatin on aiheellista puhdistaa vähintään 
kaksi kertaa vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä� Vent-
tiili irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla osat on kiinnitetty ik-
kunan karmiin�

Suodatinkotelon sisällä on solumuovisuodatin, joka voi-
daan puhdistaa imuroimalla� Ilmakanava imuroidaan pölyn-
imurilla ja osat asennetaan takaisin paikoilleen�

Venttiiliä takaisin asennettaessa tulee muistaa, että ilma-
aukon pitää olla ylöspäin, jolloin ilma sekoittuu tasaisem-
min huoneilmaan�

Tarvittaessa venttiili voidaan pitää myös virtausaukko alas-
päin esim� ikkunasyvennyksen, verholaudan tms� sitä 
vaatiessa�

Pidä korvausilmaventtiili aina vähintään puoliksi avoinna.

Puhdistus kahdesti vuodessa.
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Air-in -KorVAusilmAVenttiili

Venttiilistä tulevaa ilmamäärää voidaan säätää alakappaletta liikuttamalla� Hyvä perusasento on 1 cm rako ylä- ja 
alakappaleen suuttimien kohdalla, jolloin ilmaa saadaan koneellisessa poistojärjestelmässä 7–8 litraa sekunnissa� 
Venttiiliä säädettäessä tartutaan molemmin käsin alakappaleen sivuista kiinni, jolloin venttiili liukuu kevyesti kanavassa�

Jos korvausilmaventtiilin ilmamäärää on säädettävä, on se järkevintä tehdä poistohormissa olevia venttiilejä sulkemalla� 
Tällöin pienenee myös korvausilmaventtiilin ilmamäärä� Myös tämä toimenpide suositellaan jätettäväksi ammattitaitoisen 
huoltomiehen tehtäväksi, sillä säätö vaikuttaa koko kerrostalon ilmanvaihtoon�

Venttiili puhdistetaan pyyhkimällä kostealla� Suodatin vaihdetaan helposti repäisemällä vanha suodatin irti ja painamalla 
uusi suodatin tilalle�

ilmAnVAihdostA on huomAttAVA seurAAVAA
Terveyden kannalta on tärkeää, että raitista ilmaa saadaan tarpeellinen määrä�

Venttiileijä suositellaan pidettävän auki, jotta hiilidioksidin määrä huoneistossa pysyy alhaisena ja happea on ilmassa riit-
tävästi� Näin vältytään myös kosteusongelmilta�

Venttiilin sulkeminen saattaa sekoittaa koko talon ilmastoinnin.
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huolto
TALVIAsenTO:

Talvikanava avautuu, kun yläventtiilin ilma-aukko työnnetään 
kiinni� Talviasennossa korvausilma virtaa ikkunavälin kautta 
ja lämpenee ennen purkautumista huoneistoon�

 
RAITIsILMAsUOdATTIMen HUOLTO: 

Avaa sisäpuite� Irrota suodatinkotelo ulkopuitteen yläosas-
ta (magneettikiinnitys) ennen kuin avaat ulkopuitteen� Irrota 
suodatin kotelosta ja puhdista se imuroimalla� Tarvittaessa 
vaihda uusi suodatin�

 
KesÄAsenTO:

Kesällä korvausilma otetaan sisään suoraan yläkarmin pääl-
lä sijaitsevan raitisilmaventtiilin läpi� Vedä ikkunan yläkarmin 
päällä sijaitseva raitisilmaventtiili auki� Nyt ilma virtaa huo-
neistoon suoraan ulkoilmasta�

 
sUOdATTIMen HUOLTO: 

Vedä raitisilmaventtiili ulos� Irrota suodatin tarrakiinnitykses-
tään� Pese miedolla saippualiuoksella� Tarvittaessa vaihda 
uusi suodatin�

FW-Fenair-tuloilmaikkuna/-venttiili
talviasennossa Takaiskuventtiili estää virtausta sisältä ulos� 

Venttiilissä on automaattinen sulku/säätömekanismi 
sekä manuaalinen säätö

FW-Fenair-tuloilmaikkuna
kesäasennossa

teKniset tiedot
•	 portaaton ilmavirran säätö

•	maksimi ilmavirta 8 l/s

•	 talviasennossa ilmavirta lämpenee ikkunan välitilassa

•	 venttiilissä takaisinvirtauksen estin

•	 vakioraitisilmapalkin pituus 820 mm,  
suodatinpinta-ala 160 cm2

suodAttimet jA VArAosAt
Dir-Air Oy 
Kuoppakatu 10, 11710 Riihimäki 
Puhelin: 010 4215 700 
faksi: 010 4215 701 
asiakaspalvelu@dir-air�fi

Tuloilmaventtiili säädetään kesä- tai 
talviasentoon säätöosaa liikuttamalla: 

Kesäasento = säätösa vedetty täysin ulos 
Talviasento = säätöosa painettu täysin sisään�

FW-FenAir -tuloilmAiKKunA/-Venttiili

Raitisilmasuodatin

HUOM!

Raitisilmasuodatin on irrotettava 
aina ennen ulkopuitteen avaamista 
(magneettikiinnitys).
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integroitu KAihdin
Asennus

1� Narut vedetään kääntöpainikkeen 
nupin läpi�

 

2� Kohdista kääntönupissa oleva kynsi 
akselilla olevien kanssa samalle kohdal-
le� Kohdistamisen helpottamiseksi suo-
sittelemme kynnen kohdan merkitsemis-
tä kynällä kääntönupin ulkopuolelle�

3� Paina kääntönuppia sisälle niin  
pitkälle, että nuppi jää vähintään  
1 mm irti sisäpuitteen pinnasta�  
Kääntönupin painaminen kiinni sisä-
puitteen pintaan saattaa estää kaihti-
mien ylhäälläpitotoiminnon� 

Nuppi napsahtelee mennessään  
sisään, painamiseen tarvitaan voimaa. 

4� Vedetään kääntöpainikkeen nuppia 
ulos� Säleverho laskeutuu�

5� Asennetaan vetonarun nuppi� 6� Tehdään solmu asennetun vetona-
run nupin pohjasta n� 3-5 mm päähän 
(Huom! Verhon oltava ala-asennossa)�

7� Leikataan ylimääräinen naru pois  
(n� 3 cm solmun jälkeen)�

8� Laitetaan vetonarun nupin  
päälle kansi�

9� Lasketaan verho ala-asentoon�

Käyttö

1� Kääntöpainiketta kiertämällä voit 
avata ja sulkea kaihtimen�

2� Vetämällä vetonupin narua kaihdin 
nousee ylös�

3� Vetämällä kääntöpainiketta hieman 
ulospäin kaihdin laskeutuu alas�
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Suorakoukku V1 Kulmakoukku V2
Säätövaijeri

Asennushela

Narukello

Säätötangon
pidin

Narulukko

19

27

säleKAihdin
rAKenne

Käyttö
Nostaessasi verhoa ylös tai alas täytyy säleiden olla kään-
netty auki säätötangosta� Kun vedät vetonarua suoraan alas 
säleet nousevat ja lukittuvat, kun kiinnität vetonarun naru-
lukkoon� Kun haluat päästää säleet alas, irrota vetonaru na-
rulukosta , minkä jälkeen säleet vapautuvat ja laskeutuvat 
haluamaasi korkeuteen�

Säleverhon voi puhdistaa varovasti pehmeällä harjalla tai 
kostealla rätillä�

VAROITUs

•	 Pienet lapset voivat kuristua vetona-
rujen silmukkaan, ketjuun, nauhoihin 
ja hihnoihin, joilla ikkunakaihdinta 
käytetään. Lapset voivat myös kiertää 
niitä kaulansa ympäri.

•	 Kuristumisen ja kiinnijäämisen välttä-
miseksi vetonarut/ketjut on pidettävä 
pienten lasten ulottumattomissa.

•	 Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet 
kauas ikkunakaihtimen vetonaruista/
ketjuista.

Asennus
Asenna säleverho varovasti� Isot verhot tulee asentaa kah-
destaan� Poratessasi reikää ikkunan puitteeseen, ole varo-
vainen, että ikkunan puite ei vahingoitu� Merkatessasi kiin-
nikkeiden sijaintia, ota huomioon, että ne eivät estä yläko-
telossa olevan mekanismin toimintaa�

Säleverhon vetonarua ja 
säätövaijeria varten po-
raa ikkunan puitteiden yh-
distymiskohdasta 2-3 cm 
alaspäin kaksi 7-8 mm rei-
kää toinen toisensa päälle 
vinosti alhaalta ylöspäin� 
Reikien täytyy olla mahdol-
lisimman lähellä yläkotelon 
päätä�

Laita kiinnikkeet yläkotelos-
sa oleviin asennusheloihin 
ja päästä verho vapaasti 
riippumaan�

Nosta verho ikkunanpuittei-
den yläosaa vasten ja lai-
ta kiinnikkeet puitteeseen 
kiinni�

Vedä naru läpi naruohjai-
men alimmaisesta reiästä, 
jossa on jousi� Pujota ylem-
mästä reiästä säätövaijeri�

Yhdistä säätötanko säätö-
vaijeriin ja kiinnitä säätö-
tangon metalliosa säätö-
tangon pitimeen� Kiinnitä 
säätötangon pidin ikkunan 
puitteeseen�

Kiinnitä narulukko 5-10 cm 
päähän säätötangon ala-
puolelle� Mittaa vetonarulle 
sopiva pituus laskemalla 
verho alas ja sen jälkeen 
kiinnitä narukello�
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non-Frosttm-lAsi jA itsepuhdistuVA ActiV-lAsi
Pinnoitetut lasit kestävät yhtä kauan kuin tavalliset lasit eli käytännössä koko ikkunan käyttöiän ajan, kunhan lasia käsitel-
lään suositusten mukaisesti�

Pinnoite voi olla lasin ulko- tai sisäpinnalla� Pinnoitteen tunnistaa siitä, että se tuntuu sormeen tavallista lasipintaa 
nihkeämmältä�

Ikkunan muita osia ja laseja voit käsitellä valmistajan antamien normaalien käyttöohjeiden mukaan� Pinnoitettua lasia  
huoltaessasi pyydämme lisäksi ottamaan huomioon seuraavat ohjeet:

Pilkington Activ™ ja logo ovat  
Pilkington plc:n tavaramerkkejä�

•	 Rakennustöiden aikana on huolehdittava, ettei pinnoi-
te likaannu tai vaurioidu� Pinnoite on suojattava hyvin 
muun muassa hitsauksen ja/tai laikkaleikkauksen aihe-
uttamilta kipinöiltä, ruosteelta, sementiltä, silikonilta, 
kitiltä, laastilta ja liimoilta�

•	 Samalla tavalla kuin muidenkin lasien kohdalla on var-
mistettava, ettei esimerkiksi betonista huuhtoudu lasin 
pinnalle emäksisiä aineita�

•	 Rakennustöiden valmistuttua poista kaikki pölyn, 
hankaavien aineiden ym� jäämät huuhtelemalla lasi 
runsaalla vedellä� Levitä lasille sitten mietoa pesuainetta 
kostutetulla kankaalla ja hiero märkää pintaa varovasti 
puhtaalla, nukkaamattomalla pyyhkeellä tai kankaalla� 
Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivalla, 
puhtaalla nukkaamattomalla pyyhkeellä tai kankaalla� 
Jäljelle jäänyt kosteus haihtuu nopeasti jättäen jälkeensä 
puhtaan pinnan�

•	 Activ™ -lasia tarvitsee pestä huomattavasti harvemmin 
kuin tavallista lasia ja sen pesu on helpompaa� Pesu 
saattaa olla tarpeen, jos sää on ollut kuiva pitkään 
tai jos ikkunoihin on kertynyt erityisen paljon likaa� 
Yleensä pelkkä vesihuuhtelu riittää, mutta tarvittaessa 
voit käyttää pehmeää kangasta ja laimeaa pesuliuosta� 
Erikoispesuaineita ei tarvita�

•	 Vältä ikkunakuivaimen eli lastan käyttöä, koska sen me-
talliosat tai kuivainosan alle jäävät likahiukkaset voivat 
vahingoittaa lasin pintaa�

•	 Älä koskaan käytä pinnalla hankausaineita, teräsvillaa, 
partateriä tai muita kovia esineitä, jotka voivat naarmut-
taa ja vaurioittaa lasia�

•	Mikäli pinnoitteelle joutuu mustetta tai maalia, ne on 
poistettava lasista pehmeällä kankaalla ja denaturoidulla 
spriillä�

•	 Älä poista pinnoitetussa lasissa olevaa tarraa, jotta lasin 
tunnistaa aina varmasti�

•	 Jos lasi jostain syystä rikkoontuu, ota yhteyttä Fenestraan 
lasin vaihtamiseksi�

•	 Jos vesi on erittäin kovaa (kalsiumkarbonaatin CaCO3 ja 
magenisumkarbonaatin MgCO3 pitoisuus on yhteensä yli 
180 ppm), huuhteluvesti on syytä pehmentää kotitalo-
uskäyttöön tarkoitetulla veden pehmennysaineella tai 
lisäämällä pari tippaa pesuainetta (esimerkiksi astianpe-
suainetta) vesilitraa kohden� 
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säätö AsennuKsen yhteydessä
Uusien ikkunoiden puitteiden käyntivälys säädetään teh-
taalla ennen toimitusta� Asennuksen yhteydessä voivat ik-
kunaan asetetut välykset muuttua, joten moitteettoman toi-
minnan varmistamiseksi suositellaan asennuksen jälkeen 
hienosäätöä�

Huomioi asentaessasi, että ikkuna tulee asentaa aina eh-
dottomasti suoraan niin, että ikkunan pystyosat ovat pys-
tysuorassa ja ikkunan ristimitta täsmää� Pienetkin vir-
heet asennuksessa saattavat aiheuttaa ongelmia ikkunan 
käytölle�

säätöjen tArKAstAminen
Ikkunan puitteiden asema saattaa ajan mittaan muuttua, 
esimerkiksi rakennuksen elämisestä tai rakenteiden kulu-
misesta johtuen� Tästä johtuen puitteiden säädöt kannattaa 
tarkastaa määräaikaishuoltojen yhteydessä, sekä tarpeen 
mukaan muulloinkin�

säätäminen sArAnoistA
Ikkunat ovat varustetut säädettävillä pulttisaranoilla� Sara- 
noiden kumpaakin puoliskoa kiertämällä myötä- tai vas-
tapäivään voidaan puitteiden asemaa muuttaa karmin 
suhteen�

Yksi täysi kierros (360 astetta) aiheuttaa saranan kääntöpis-
teelle n� yhden millimetrin siirtymän� Myötäpäivään kiertä-
mällä puite lähenee karmia ja vastapäivään vastaavasti loit-
tonee karmista�

Sisäpuitteen 
käyntivälyksen säätöSisäpuitteen 

tiivisteraon säätö

Ulkopuitteen 
käyntivälyksen säätö

Ulkopuitteen 
tiivisteraon säätö

Tuuletusikkunoissa 
alle 100 mm

Tiivisteet

Välihela

Saranat

iKKunAn puitteiden säätäminen

iKKunAn säätäminen
Tarkista ensin ulkopuitteen keskitys� Puitteen ja karmin vä-
linen rako tulee olla joka sivulla saman kokoinen� Sara-
nan hahlopuolikasta kiertämällä saat säädettyä puitteen 
kohdalleen�

Jos puite laahaa alareunastaan voimakkaasti karmissa ole-
vaan liukukappaleeseen, saat puitetta käännettyä kiertä-
mällä ylemmän saranan karmissa olevaa hahlopuolikasta 
myötäpäivään sisäänpäin tai alemman saranan karmissa 
olevaa hahlopuolikasta vastapäivään ulospäin karmista�

Tarkista ulkopuitteen syvyysasema� Puitteen ja ulkoverhous-
profiilin välinen rako tulee olla samansuuruinen koko sara-
nasivun matkalla� Rakoa saat säädettyä kiertämällä puit-
teessa olevaa saranan holkkipuolikasta� Kiertämällä holk-
kipuolikasta myötäpäivään rako pienenee ja vastapäivään 
taas suurenee�

Tarkista tämän jälkeen sisäpuitteen säädöt samalla tavoin 
kuin ulkopuitekin� Sisäpuitteen keskityksen tarkastamises-
sa kannattaa liimata esim� pätkät teippiä karmin sisäreu-
naan, johon voi kynällä merkitä puitteen ulkoreunan ase-
man� Käytä maalinvalmistajan suosittelemaa teippiä� Vää-
ränlainen teippi saattaa irrottaa maalin�
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erIstyslasItakuu

1�  Eristyslasin valmistaja myöntää valmistamalleen standar-
dirakenteiselle rakennustarkoituksiin käytettävälle eristysla-
sielementille takuun elementin välitilan kosteus- ja pölytii-
veydestä (liitetiedosto)� Takuu ei koske lasin särkymistä

2� Takuun edellytyksenä on, että:

•	 Elementin kiinnitys on voimassa olevien standardien 
mukainen

•	 Elementtiin ei kohdistu poikkeuksellisia rasituksia
•	 Elementin kehystä ja saumausaineita huolletaan  

säännöllisesti huomioiden valmistajan ohjeet
•	 Lasipintoihin ei saa maalata eikä kiinnittää eristyslasia 

heikentäviä teippejä, kalvoja, tms� 

3�  Sellaiset valmistus- ja raaka-ainevirheet, jotka ovat to-
dettavissa jo käyttöönoton tai vastaanottotarkastuksen yh-
teydessä on saatettava elementin valmistajan tietoon vii-
pymättä ja viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta (ns� 
vuositakuu)�

4�  Viallisen elementin tilalle toimitetun uuden elementin ta-
kuun voimassaoloaika päättyy, kuin se olisi päättynyt korva-
tulla elementillä�

5�  Normaali takuu ei ole voimassa erikoisolosuhteissa tai 
erikoisrakenteisilla elementeillä esim� seuraavissa tapauk-
sissa (takuuaika tarkistettava valmistajalta):

•	 Lasilevynä muu kuin float-lasi- välilistan profiili poikkeaa 
normaalista: pienempi kuin 6 mm tai suurempi kuin 18 
mm�

•	 Elementin muoto poikkeaa suorakaiteesta
Elementti on asennettu poikkeuksellisiin olosuhtei-
siin (UV-säteily, höyryt tms) tai poiketen hyväksytyistä 
asennusohjeista�

6� Huolto ja jälkitarkastus

Ikkunan pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi on huo-
lehdittava siitä, että lasitus ja elementtiä ympäröivät raken-
teet pysyvät hyvässä kunnossa� Tarvittaessa kunnostetaan 
lasituksen tiivistys ja kiinnitys sekä uudistetaan puuosien 
pintakäsittely�

6�1 Kaikki ikkunat vaativat säännöllistä tarkastustoimintaa 
ja huoltoa� Näillä toimenpiteillä varmistetaan ikkunan moit-
teeton toiminta� Tarkastettavia ja huollettavia kohteita ovat 
kaikissa puuikkunoissa puuosien pintakäsittelyt, tiivisteet 
lasituslistojen kiinnitys ja heloitukset�

6�2 Eristyslasi-ikkunoiden jälkitarkastuksessa ja huollossa 
on kiinnitettävä huomiota varsinkin seuraaviin kohtiin:

•	 Lasin ja kehysrakenteen välinen tiivistys on tarvittaessa 
uusittava

•	 Lasituslistojen kiinnitys on tarvittaessa korjattava, 
lasituslistat tulee määräajoin pintakäsitellä uudelleen ja 
tarvittaessa uusia

•	 Kehysrakenteen pintakäsittely on uusittava määräajoin
•	 Kyntetilan tuuletuksen toiminta on varmistettava

7� Takuu sisältää uuden elementin toimituksen vapaasti 
rakennuspaikalle�

8� Valitus on tehtävä ennen takuuajan päättymistä joko ele-
mentin myyjälle tai suoraan valmistajalle�

9� Muilta osin noudatetaan RTT rakennustuoteteollisuuden 
ohjeita�

Lasitakuu viisi (5) vuotta eristyslasi- 
elementin välitilan kosteus- ja pöly- 
tiiveydestä. Muilta osin takuu on kahden 
(2) vuoden materiaali- ja rakennetakuu.

Takuu ei koske lasin särkymistä.
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ulKo- jA pArVeKeoVet
vastaanotto, varastoIntI ja käsIttely

VAstAAnotto
ulKo-oVien KäyttöKohteet
Ulko-ovi on käyttöesine ja tarkoitettu ensisijaisesti omakoti- 
ja rivitalojen ulko-oviksi tai puutarhan/parvekkeiden ulko-
oviksi kohteisiin, joissa vaaditaan lämmöneristyskykyä� Ul-
ko-ovessa on vakiona yksikyntekarmi, jossa on yksi tiiviste� 
Parvekeovissa on vakiona kaksoiskyntekarmi, jossa on kak-
si tiivistettä� Oven päällä tulisi olla riittävän leveä räystäs tai 
kunnollinen katos, joka vähentää veden ja auringon valon 
pääsyä oven pintaan�

erityishuomioitA
Ulkokäyttöön tarkoitettu ovi on poikkeuksetta painava ja 
sen vuoksi oven käytössä on noudatettava varovaisuutta 
henkilövahinkojen välttämiseksi�

Ovessa käytetään muotoiltua erikoissilikonitiivistettä mah-
dollisimman hyvän eristävyyden ja tiiveyden saavuttamisek-
si� Tiivistys saattaa aiheuttaa ovea kiinni laitettaessa vasta-
ponnistuksen� Tämän vuoksi oven lukkiutuminen täytyy var-
mistaa aina käsin (myös ovissa, joissa on ovipumppu)�

mAAlAtut oVet
Oven ulkopinta on tehty kestämään normaalit sääolosuhtei-
den vaihtelut ja maalattuna ovi kestää hyvin myös auringon-
valoa ja lämpöä� Hyvin tummia sävyjä emme suosittele suo-
raan auringonpaisteeseen�

Maalattu ovi vaatii vuosittaisen tarkastuksen� Jos maalipin-
nassa havaitaan kolhuja tai muita rikkoutumia, on ne välit-
tömästi korjattava� Maalattu ovi vaatii korjaus/uusinta- kä-
sittelyn olosuhteista johtuen muutaman vuoden välein�

Mikäli asennat oven sellaiseen paikkaan, jossa oven ylä-
puolella ei ole räystästä, esimerkiksi päätyseinät, suositte-
lemme oven yläpuolelle rakennettavaksi kunnollisen lipan�

Maalatuissa karmeissa käytämme erikoismaaleja� Pihkais-
ten oksien maalin läpikuultamista ei voi kuitenkaan koko-
naan ehkäistä� Estä veden imeytyminen karmin alapäästä 
laittamalla kunnollinen kosteuseristys karminpään ja lat-
tian väliin� Emme vastaa virheellisen asennuksen aiheut-
tamista karmin ja ovilevyn kosteusvaurioista, esim� maalin 
irtoamisesta�

Kun olet sAAnut oVilähetyKsen
Tarkasta ovet heti lähetyksen saavuttua� Huomautukset on 
ehdottomasti tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa lähe-
tyksen vastaanottamisesta osoitteeseen www.fenestra.fi, 
valitse yhteydenottolomakkeet, valitse reklamaatioilmoitus-
lomake tai sähköpostilla jalkimarkkinointi@fenestra.fi pu-
helin 010 525 4000� Kuljetusvauriotapauksissa katso ohjeet 
rahtikirjasta�

Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa ilman val-
mistajan lupaa� Lue nämä ohjeet ja varustekohtaiset käyttö- 
ja huolto-ohjeet huolellisesti ja tee tarvittavat huoltotoimet 
säännöllisesti� 

Säilytä nämä ohjeet, jotta ne ovat myöhemminkin 
käytettävissäsi�

tArKAstA seurAAVAt AsiAt työmAAllA  
yhdessä KuljettAjAn KAnssA:
•	 Varmista, että toimitus on oikeassa osoitteessa�
•	 Tarkasta kollien lukumäärä� Huomioi mahdolliset  

tarvikekollit� Ne ovat usein pieniä paketteja  
tuotenippujen päällä�

•	 Tarkasta, että kuorma ja paketit ovat siistin ja ehjän 
näköisiä�

•	 Tarkasta, että lasit ovat ehjät�
•	Merkitse havaitut vauriot, puutteet ja poikkeamat  

rahtikirjaan, joka annetaan kuljettajan mukaan� 

tArKAstA seurAAVAt AsiAt 7 VrK:n KuluessA:
•	 Vertaa toimitusta tilausvahvistukseen� Tarkasta vastaako 

toimitus tilausta�
•	 Tarkasta tuotteiden lukumäärä, mitat, väri, muoto�
•	 Tarkasta ovatko helat ja lisätarvikkeet toimituksessa 

mukana�
•	 Tarkasta ovatko pakkaukset ja tuotteet päällisin puolin 

ehjiä� Pinnat tulee tarkastaa huolella, koska muoviin ei 
välttämättä jää jälkiä kolhuista� Tarkasta tuotteet piilo-
vaurioiden osalta vastaanoton yhteydessä�

•	 Jos tuotteet tuodaan aikana, jolloin vastaanottaja ei ole 
paikalla, tulee lähetys tarkastaa pikimmiten (viimeistään 
seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta)�

Nostotuki

Nostotuki

Koukku

Ovipakettia ei saa nostaa liinoilla ilman nostotukea. Jos liinanostoa käytetään, on ovien 
yhteen puristuminen ehkäistävä ylä- ja alapuolisilla puristustuilla jokaisen liinan kohdalta.



26
 ul

ko
-o

ve
t

ulKo- jA pArVeKeoVet
vastaanotto, varastoIntI ja käsIttely

suojAus jA VArAstointi
1� Ulko-ovet toimitetaan kuljetuspakkauksissa� Pakkaus 

antaa suojan ainoastaan kuljetuksen ajaksi� Ovet, kuten 
muutkin kodin kalusteet tulee siirtää välittömästi kuiviin 
tiloihin�

2� Ulko-ovet on valmistettu puumateriaaleista, joille on  
ominaista liiasta vedestä ja kosteudesta aiheutuva puun  
turpoaminen ja sitä kautta pahimmillaan maalien  
halkeilu ja irtoaminen, jos tuotteita ei ole suojattu asian-
mukaisesti vedeltä ja kosteudelta� Tuotteen valmistaja 
ei vastaa veden puulle ja maalipinnoille aiheuttamia 
vaurioita�

3� Ovia saa säilyttää ulkona ehjien pressujen alla  
maksimissaan 12h, jonka jälkeen ne pitää siirtää  
kuiviin tiloihin� Ovien pitkäaikainen varastoiminen  
ulkona pressujen alla pilaa pahimmillaan tuotteet,  
koska kosteus varastoituu pressujen alla, eikä  
pakkaus tuuletu riittävästi�

Ovet on suojattava välittömästi pressuilla tai siirrettävä 
kuiviin tiloihin!

oiKeA VArAstointi:
Jos paketteja varastoidaan muutamia päiviä ulkona (kor-
keintaan viikon ajan)�

•	 Säilytä paketit kuivalla alustalla ja säältä suojattuna,  
ei maavaraisesti�

•	 Suojaa paketit välittömästi vesitiiviillä peitteellä ja nosta 
peite lankuilla irti pakkauksista, jotta tuuletus varmistuu�

•	 Suojapeite tulisi sitoa ja tukea siten, että se ei tuulella 
hakkaa tuotteen pintoja�

•	 Avaa paketit päältäpäin siten, että ne tuulettuvat ja jotta 
paketin sisään ei keräänny kosteutta�

•	 Tuotteet on varastoitava pystyasennossa tuettuna irti 
toisistaan�

•	 Yksittäiset tuotteet on tuettava niin, että ne eivät  
kovallakaan tuulella pääse kaatumaan�

•	Ovet varastoidaan pystyssä saranasivu alaspäin� 
Alumiiniovissa huomioi mahdolliset alumiiniprofiilien  
reunaylitykset karmeista� Tue ovet siten, että ne eivät 
kuormita alumiiniprofiileita�

Käsittely
Käyttö rAKennusAiKAnA
•	 Puuvalmiit ovet on pintakäsiteltävä välittömästi  

asennuksen jälkeen� Kosteus ja epäpuhtaudet imeytyvät 
syvälle puun huokosiin�

•	 Kynnykset toimitetaan vakiosti käsiteltyinä� Kynnyksen 
voi öljytä puuöljyllä 1-2 kertaa ennen käyttöä�

•	 Tue ovi auki asentoon silloin, kun vedät sähköjohtoja 
oviaukosta�

•	 Asenna ovet vasta sitten, kun olosuhteet vastaavat lopul-
lisia käyttöolosuhteita� Tällä varmistat, että tuotteet ovat  
muuttohetkellä virheettömiä�

•	 Emäksiset valumis- ja roiskevedet saattavat vaurioittaa 
laseja ja alumiiniprofiileita� Varsinkin eloksoidut  
alumiinit ovat erittäin alttiita emäksiselle vedelle�

•	 Emäksistä vettä syntyy esim� seuraavista työvaiheista: 
betonivalu-, rappaus-, muuraus-, tasoitetyöt

•	 Suojaa ovet molemmilta puolilta paksulla pahvilla ja 
muovikalvolla� Kynnys suojataan laudalla tai  
tarkoitukseen suunnitellulla suojuksella�

•	 Suojaa myös oven lisävarusteet rakennusaikaiselta lialta 
ja kosteudelta� Älä teippaa muoveja ovirakenteeseen,  
koska teipin liima palaa auringonvalossa lujasti  
alustaansa kiinni� Käytä maalinvalmistajan suosittele-
maa teippiä� Vääränlainen teippi saattaa irrottaa maalin�

•	 Suojaa aukkojen ulkopuoleiset liittymät nopeasti  
kosteudelta, ettei kosteus pääse tuotteisiin, seinä- ja 
ikkunarakenteisiin�

•	 Älä varastoi aivan lasiaukollisiin oviin kiinni tai  
välittömään läheisyyteen mitään rakennustarvikkeita,  
koska silloin voimakas auringonpaiste pääsee kuumen-
tamaan eristyslasia aiheuttaen termistä stressiä� Tämän 
seurauksena eristyslasi voi rikkoontua�

rAKennusAiKAinen Kosteus
•	 Rakennusaikainen kosteus on erittäin merkittävä ovia 

kuormittava tekijä� Rakennusaikaisen kosteuden täydelli-
seen poistumiseen kuluu vähintään yksi vuosi�

•	 Rakennusaikaiselta kosteudelta ei voi kokonaan välttyä, 
mutta sen haitat tulee huomioida ja tehokkaasti  
eliminoida� Siksi suosittelemme kondensoivaa kuivain-
ta� Varsinkin valu-, muuraus-, ja tasoitetöitä tehtäessä 
rakennusaikainen kosteus nousee liian suureksi�

•	 Rakennusaikaista kosteutta on jatkuvasti tuuletettava 
pois� Tuuletuksen tulee tapahtua siten, että kosteus ei 
kondensoidu tuuletusaukkoon� Rakennusaikainen  
kosteus ja toimimaton ilmanvaihto ”ajavat” kosteutta 
ikkunan välitilaan�

•	 Asenna pintahelat heti oven asennuksen yhteydessä� 
Avoimiin lukkorunkoihin varsinkin kylmällä kaudella  
tiivistyy kosteutta, joka ruostuttaa lukkorunkoa ja 
imeytyy oven runkorakenteeseen� Tämä aiheuttaa oven 
käyristymistä ja pintavaurioita�

•	 Jos rakennuskosteutta on runsaasti, saattaa  
pintaheloihin tiivistyä kosteutta, joka pitkään  
vaikuttaessa vaurioittaa helojen pintoja�

•	 Talviaikana runsas rakennusaikainen kosteus ja  
puutteellinen lämmitys kondensoi kosteutta lasien  
sisäpinnoille ja saattaa muodostaa jäätä ovitiivisteisiin�

•	 Sisäilman lämpötila ei saisi nousta yli 25 asteen�

Pääsääntöisesti ovia ei suositella asennettavaksi 
ennenkuin valu-, muuraus-, rappaus- ja  
tasoitetyöt on tehty ja niiden aiheuttama  
kosteus poistunut.
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Fenestra-tuotteiden asennuksessa noudatetaan näitä ohjeita� Nämä asennusohjeet eivät ole ristiriidassa RT 41-10947 (Puu-
alumiini-ikkunat sekä niiden asennus), RT 42-11058 (Puuovet) sekä RT 42-10122 (Osastoiva puuovi, kiinnitys) ohjekorttien 
kanssa, vaan täsmentävät em� ohjeistuksia� 

Asennukset voidaan tarvittaessa ohjeistaa työmaa- ja tapauskohtaisesti� Fenestran suorittaessa asennuksen pyritään aina 
tekemään mallisuoritus, joka tarkastetaan ja hyväksytään sekä toimittajan että tilaajan toimesta� Asennukset suorite-
taan sen jälkeen aina malliasennuksen mukaisesti� Malliasennus on ehdoton vaade kerrostalosaneeraus- ja rakennusliike 
kohteissa�

erityisiä huomioitA tuotteiden AsentAmisestA
•	 Suosittelemme Fenestra-ovien asennuksen teettämistä oviasennuksiin erikoistuneilla asennusryhmillä�
•	 Virheellistä tuotetta ei saa asentaa paikalleen ilman Fenestran suostumusta�
•	Ovia ei saa missään olosuhteissa käyttää kantavina rakenteina�
•	 Tuotetakuu ei korvaa väärien olosuhteiden tai virheellisen asennuksen aiheuttamia vaurioita�
•	Ovien asennus tulisi jättää mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan� Näin vältytään rakennusaikaisen kosteuden aihe-

uttamilta vaurioilta, mahdollisilta kolhuilta ja likaantumiselta� 
•	 Varmista, että aukossa on riittävät asennusvarat ja että rakenteet ovat asentamiseen sopivat�

ennen AsennustA tehtäVät tArKistuKset
•	 Varmista, että aukkojen mitoitus on oikein asennettavaan oveen nähden�  

Suositeltava asennus-/tilkevara on normaalisti noin 15-20 mm�
•	 Tarkista, että asennusaukon kaikki sivut ovat puhtaat, suorat ja ehjät sekä oven kiinnityspisteet ehjiä ja yhtenäisiä�
•	 Varmista erityisesti aukon alareunan tuenta rakenteeseen� Varmista myös mahdollisten apukarmien tai karmikenkien 

kiinnitys rakennuksen runkoon�

tuotteiden suojAAminen teippAAmAllA
Ulkomaalipintojen suojateippaus

Ovipintoja täytyy joskus tilapaisesti suojata muovilla, kun ymparillä olevia pintoja rapataan tai maalataan�

Maskeerauksessa huomioitavaa:

•	 Teippilaadun tulee olla sen valmistajan suosittelemaa maskeeraustarkoitukseen�
•	Noudata teipin valmistajan ohjeita�
•	 Jos teippiä käytetään ulkotiloissa, täytyy sen olla kosteutta ja UV-valoa kestävää�
•	 Teipattavien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia�
•	Maskeerausteippi saa olla maalatulla pinnalla vain niin lyhyen ajan kuin on mahdollista�  

Poista se mahdollisimman pian, viimeistaan 3-4 päivän kuluttua�
•	Muuraus- ja rappaustyössä on huomattava, että kosteus kerääntyy ja viipyy pinnoilla, jolloin se voi aiheuttaa  

maalipintojen irtoamisen, jollei teippiä poisteta välittömasti työn loputtua kulloisestakin työkohdasta�
•	 Teipin poistaminen täytyy tehdä vinosti maalipintaa vastaan rauhallisella ja tasaisella vetoliikkeellä�  

Jos on teipin soveltuvuutta tarkoitukseen on aihetta epäillä, tulee sitä ensin testata kyseiselle pinnalle�
•	Maalinvalmistajamme suosittelee seuraavia teippejä: Tesa Bla 4308, Scotch Blue 2080 60 Day, Scotch Blue 2090 14 Day�
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Oven käyntivälit ovat hyvin tarkasti mitoitetut n� 1,5…2,5 
mm� Toimivuuden ja lämmöneristävyyden vuoksi asennus 
on suoritettava erittäin huolellisesti� Varmista myös, että 
ympäröivät rakenteet ovat kuivia ennen asennusta� Tärkein-
tä painavien ovien asentamisessa on, että ovilehden paino 
ei aiheuta karmin liikkumista asennuksen jälkeen�

•	 Tarkasta, että kynnyksen alusta on vaakasuorassa� 
Suoraan maakosteuden vaikutuksessa oleviin betoni-
rakenteisiin on asennettava aina kosteuseriste, esim� 
bitumisuikale tms� koko matkalle karmin alle, ennen kuin 
karmi nostetaan paikalleen� Bitumikaistan kiinnittyminen 
alustaansa on varmistettava, ettei sen alle jää ilmavuo-
tokohtaa�

•	 Aseta karmi kynnyksen alle vaakasuoraan asetettujen 
asennuspalojen (min� 3 kpl) päälle, kiilaa tasalaatuisin 
parikiiloin: parittaiset kiilat takaavat varman kiinnityksen 
ja estävät karmin kieroutumisen� Kaikissa seinäraken-
teissa tämä ei ole mahdollista, mutta suosittelemme sitä 
tehtäväksi aina kun se on mahdollista�

 ▸ Karmin kiinnityksen (liikkumattomuuden) kannalta 
välttämättömien kiilojen paikat on osoitettu sivulla 
29 olevassa kuvassa�

•	 Tarkista pitkällä vesivaa’alla, että karmi ja kynnys ovat 
suorassa ja että ristimitta täsmää�

Ovikarmin ristimitan mittaaminen yksinkertaisilla mittake-
peillä ja asennuspala kynnyksen alla.

•	 Kiinnitä karmi saranasivulta tähän tarkoitukseen sovel-
tuvilla ruuveilla� (esim� karmiruuvit 6*80 mm tai osa- tai 
kokokierreruuvi 6*80)�

 ▸ Mikäli karmissa ei ole kiinnitysreikiä, on varmistet-
tava porauksen laatu ettei karmiin tule repimiä joita 
karmitulpat ei peitä�

 ▸ Karmin kiinnityksessä suositellaan käytettäväksi 
kahta rinnakkaista ruuvia yli 150 mm:n karmisyvyyk-
sillä

 ▸ Saranasivun karmin kiinnitystä voidaan parantaa 
poistamalla yksi karmisaranaruuvi ja korvaamalla 
se pitkällä apukarmiin /runkoon yltävällä kokokier-
reruuvilla� Tämä voidaan tehdä kaikkien saranoi-
den kohdalla, mutta erityisesti  ylä- ja alasaranan 
kohdalla�

 

Saranan 
sivuttaissäätöruuvi, 
jolla ovilehden 
ja karmin välistä 
käyntivälystä  
voidaan muuttaa�

Karmisarana kiinnitysruuvin korvaaminen pidemmällä, 
kiinnityspuuhun yltävällä ruuvilla.

•	 Käytä parikiilausta aina karmin alimman saranan takana 
ja lukkosivun yläreunassa, jotta karmi ei pääse ovilehden 
painosta painumaan� (kiilauksen lisäksi yhden sarana-
ruuvin korvaamista pitkällä seinärunkoon ylettyvällä 
ruuvilla suositellaan aina kun se on rakenteen puolesta 
mahdollista)� 

Parikiilaus karmin alimman saranan takana estämässä kar-
min painumista oven painosta.

•	 Lukkorungolla varustetuissa ulko- tai parvekeovissa on 
suositeltavaa jättää lukkorungon kohdalle parikiilat, näin 
varmistetaan murtosuojaus�

•	 Ripusta ovilevy saranoille ja suorita lopullinen karmin 
hienosäätö ovilevyn mukaisesti siten, että ovilevyn ja 
karmin etureunat ovat joka kohdasta samalla tasalla, 
näin varmistetaan, että ovilevyn tiiviste vastaa kauttaal
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Yli 1400 mm:n puitteissa  
jakokarmin kiilaus

leiKKAusKuVAt, oVen KiilAus

Yli 1400 mm:n puitteissa  
jakokarmin kiilaus

Huomioi kosteussulku

Parikiilat

5 mm:n ruuvi

Kiila

16 kpl säätökarmiruuvi  
6 mm x 90 mm

Asennuspala

Asennuspala

Asennuspala

Asennuspala

Apukarmi

Asennuspalat (3 kpl)

Asennuspalat

KiilaKiila

Kiila

•	 taan karmissa olevaan kyntteeseen� 
•	 Tarkista ovilevyn ja karmin välinen käyntiväli� Tarkista 

myös, ettei karmiliitoksiin jää rakoja, eli kulmaliitosten 
täytyy olla kiinni�

•	 Tarkista, että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti
•	 Kiinnitä lukkopuolen karmi ruuveilla� (pitkäsulkimella 

varustetuissa ovissa lisäkiinnitys on helpoin tehdä vasta-
rautojen koneistusten pohjasta täyskierreruuveilla)

•	 Karmin kiinnitysreiät on hyvä peittää muovitulpilla�
•	 Eristä karmin ja seinän väli erillisen ohjeen mukaan

Periaatepiirros tärkeimmistä ikkuna- ja ovikarmin asennuskiiloista.

Ovilehden ja karmin tulee olla saman suuntaisia syvyyssuunnassa, jotta tiiviste vastaa kauttaaltaan kyntteeseen.
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pArVeKeoVien säätö AsennuKsen  
yhteydessä
•	 Parvekeovet ja osa ulko-ovista on varustettu  

säädettävillä saranoilla� 
 ▸ Sivuttaissuuntainen säätäminen tapahtuu  
kuusioruuveja pyörittämällä� 

 ▸ Korkeutta voidaan säätää saranatapin päässä korkin 
alla olevaa kuusioruuvia pyörittämällä�

•	 Pitkäsulkijan vastarautoja voidaan tarvittaessa kiristää 
tai löysentää ko� tarkoitukseen tehdyllä työkalulla  
tai pihdeillä� Kiristäminen tapahtuu vastaraudan  
siivekkeitä taivuttamalla�

•	Oven kaikki liikkuvat metalliosat on hyvä rasvata esim� 
lukkoöljyllä� Asennustyön jälkeen rasvaaminen kuuluu 
huoltotoimiin�

•	Mikäli oven käynnissä tai toiminnassa on häiriöitä  
vielä säätötoimenpiteiden jälkeenkin,  tarkista asennus�

eristys
•	 Tarkista, että eristeväli on puhdas roskista
•	 Lue purkin kyljestä vaahdonvalmistajan ilmoittamat 

käyttö- ja turvallisuusohjeet�
 ▸ Uretaanivaahto vaati reagoidakseen kosteutta� 
Erityisesti talvella ilmankosteuden ollessa alhainen 
voidaan joutua käyttämään erillistä vesisumutusta, 
jotta vaahto saadaan toimimaan oikein�

 ▸ Saumausvaahto tulee valita käyttölämpötilan ja 
-tarkoituksen mukaan� Normaali saumausvaahto 
ei vaahdotu kylmässä tarpeeksi, vaan sitä varten 
tarvitaan kylmässä toimiva tuote�

•	 Pursota uretaanivaahto oviasennuksessa koko karmin 
leveydeltä�

 ▸ Eristyksessä tulee kiinnittää huomiota myös  
ympäröiviin rakenteisiin, kuten rungon ja sisälevyn 
saumoihin sekä betonielementeissä apukarmin ja 
sisäkuoren väliin, jottei niihin jää vuotokohtia

•	 Karmin kulmat on eristettävä huolellisesti ettei  
uretaanivaahto ”oikaise” ja jätä kulmaan vuotokohtaa�

 

Kiinnitä huomiota erityisesti karmin kulmiin uretaanieristyk-
sessä, ettei eristykseen jää reikiä. 

•	Muista eristää myös asennuspalojen takaa�
•	 Varmista, ettei vaahto turvotessaan paina karmia  

sisäänpäin kaarelle�
•	 Uretaaniroiskeet ja tahrat ovat vaikeasti poistetta-

via� Jos tahroja syntyy, ne on poistettava tuoreeltaan� 
Myöhemmin vaahtotahrat muuttuvat tummankeltaisiksi�

•	 Ylipursuavaa vaahtoa voi poistaa turpoamisen  
aikana, ettei se pääse likaamaan tuotetta� Katso,  
ettei ylipursuava vaahto likaa ja pilaa myöskään  
sälekaihtimen naruja�

•	Huomioi mahdolliset äänieristysvaatimusten mukaiset 
lisäeristykset�

•	 Uretaanieristyksen ja tiiviyden varmistukseen voidaan 
käyttää solunauhaa ja kittausta, paisuvaa eristysnauhaa 
tai höyrynsulkuteippiä sisäpintaan�
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sisälistoitus
•	 Tarkista, ettei vaahdotuksessa ole vuotokohtia�
•	 Poista ylipursunnut vaahto�
•	 Kiinnitä tehdasmaalatut listat uppokantanauloin ja puskuliitoksin, ellei erilaista listoitusmallia ole sovittu�
•	 Pinta-asennuksessa varmista että listan leveys peittää vanhan listarajan�
•	 Smyygiasennuksissa kittaa listan ja seinän/smyygin raja elastisella kitillä (esim� akryylikitti)�
•	 Listat tulee varastoida samoissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa kuin käyttökohde, listavalmistajan ohjeiden mukaisesti�

Kynnyspellit 
•	 Käytä rakennusmääräysten mukaisia peltejä�
•	 Pellitys estää veden pääsyn sokkeliin, peittää rakenteessa olevan raon ja lisää kulutuskestävyyttä�

 ▸ Pellin paksuus ja materiaali käyttökohteen mukaan�
•	 Tarvittaessa jatka pellit malliasennuksessa sovitulla tavalla�
•	Mitoituksessa huomioi:

 ▸ Riittävä kallistus�
 ▸ Syvyys väh� 30 mm yli seinäpinnan tai työselityksen vaatimusten mukaan�

•	 Kiinnitä kynnyspellit sovitun mukaisesti, kuitenkin vähintään K150–200 jaolla kiinnitykseen soveltuvilla ruuveilla  
(esim� 3,5*25 mm itseporautuva ruuvi) tai nauloilla

ulKopuolen listoitus
•	 Tarkista, ettei eristykseen jää rakoja, lisää tarvittaessa�
•	 Käytä sovitun mukaisia peltejä/listoja�
•	 Kiinnitä listoitus yhteensopivilla vetoniiteillä tai ruuveilla noin K500 väleillä�
•	Ota yläreunan listoituksessa veden ohjautuminen huomioon�
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ABloy‰ priVAt -luKKo
Hätätilanteiden varalta asuntojen sisäänkäyntiovet on saa-
tava sisäpuolelta auki aina ilman avainta joko vääntönupista 
tai painikkeesta huoneistossa oltaessa� Tästä syystä käynti-
oven käyttölukkoon tulee valita ulkopuolisella avainpesällä 
ja sisäpuoleisella vääntönupilla varustettu lukkolaite�

Erityisesti asuntojen ulko-oviin suunnitellussa ABLOY® PRI-
VAT -käyttölukossa (lukkorunko ABLOY® LC100/LC102) on 
kaksi käyttötoimintoa: lukitustila ja päiväkäyttötila, jotka 
ovat valittavissa lukkorungon etupinnassa ns� rintalevyssä 
olevasta valintanapista (A)� Valintanapin käyttö voidaan es-
tää lukitsemalla se� Kierrä kuusiokoloruuvia (B) noin kak-
si kierrosta vastapäivään kunnes ruuvi pysähtyy� Älä kiristä 
ruuvia liian tiukalle�

Lukko on lukitustilassa valintanapin olessa yläasennossa� 
Lukon telki takalukittuu automaattisesti oven sulkeuduttua� 
Lukittumisen voi tarkistaa painiketta painamalla (C)� Lukko 
avataan ulkopuolelta avaimella (D) ja sisäpuolelta vääntö-
nupista (E)�

Lukko on päiväkäyttötilassa valintanapin ollessa ala-asen-
nossa� Lukko ei lukitu vaan on avattavissa aina painikkees-
ta� Tätä toimintoa on syytä käyttää vain silloin, kun asunnos-
sa ollaan ja ovesta halutaan kulkea ilman avainta�

ABLOY® LC100/LC102-lukkorungon kanssa on aina käytettävä palautusjousella varustettua painiketta�

ABloy priVAt -luKon toimintA luKitustilAssA (VAlintAnuppi yläAsennossA)
Lukko avataan avaimella:

Lukko lukkiutuu oven sulkeuduttua. Älä unohda avainta lukkoon!

Lukko avataan vääntönupista:

ABloy priVAt -luKon toimintA päiVäKäytössä 
Lukko on päiväkäyttötilassa valintanupin ollessa ala-asennossa, jolloin lukko ei lukitu vaan on avattavissa aina painikkees-
ta� Tätä toimintoa on syytä käyttää vain silloin, kun asunnossa ollaan paikalla, ja ovesta halutaan kulkea sekä ulos että si-
sään ilman avainta�

1� Kierrä avainta 
myötäpäivään 
kunnes avain 
pysähtyy�

2� Kierrä avainta 
vastapäivään 
takaisin lähtö-
asentoon�

3� Ota avain pois 
lukosta�

4� Avaa ovi painikkeesta�

1� Kierrä nuppia myötä-
päivään kunnes nuppi  
pysähtyy vihreän mer-
kin kohdalle�

2� Avaa ovi painikkeesta� 3� Vääntönuppi palautuu automaattisesti vaaka-
asentoon punaisen merkin kohdalle ja lukko  
lukkiutuu oven sulkeuduttua�

Lukitusasioissa kannattaa kääntyä asiantuntevan ABLOY-valtuutetun A-LAATU-lukkoliikkeen tai rautakaupan puoleen.
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säädettäVä VAstAleVy
Vastaraudan säätäminen (sulkeutumisen tiukkuuden säätö)

Vastarautaa säätämällä voidaan oven sulkeutumisen tiukkuutta säätää� Säätö 
tapahtuu löysäämällä ruuveja A (kuusiokolo 4 mm tai ristiuraruuvi)� Liikuta ruu-
veja ovaalin muotoisessa reiässä haluamaasi kohtaan ja kiristä ruuvit� Varmista 
oven / lukon toimivuus�Telkipesää, johon lukon telki nojaa, voidaan säätää si-
vusuunnassa 5 mm� Näin telkeen kohdistuvaa voimaa, ts� oven sulkeutumistiuk-
kuutta, voidaan suurentaa tai pienentää�

näin huollAt ABloy-luKKojAsi
Kaikki tekniset laitteet tarvitsevat moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
säännöllistä huolenpitoa� Niin myös oviesi lukot� Lukkojen omatoiminen huolto 
on varsin vaivaton toimenpide: tippa ompelukone- tai lukkoöljyä lukkojen kriitti-
siin kohtiin kerran vuodessa�   
Tarkasta samalla myös, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnollisesti kiinni�

oVien mitoituKset Lukon ja vastaraudan toimintaa ja  
häiriöitä koskevissa kysymyksissä 
käänny aina valtuutettujen  
Abloy-lukkoliikkeiden puoleen.

Autotallin pariovi 21 M



34
 ul

ko
-o

ve
t

ulKo- jA pArVeKeoVet
käyttö

Ei parvekeoville.

säätäminen sArAnoiden AVullA
Korkeuden säätö

Avaa hattu kiertämällä vastapäivään (1)� Löysää lukitusruuvi (2), avain 2-2,5 mm� Käännä ha-
tun alla olevaa kuusiokoloruuvia (3) kuusiokoloavaimella� Myötäpäivään kiertämällä ovi liik-
kuu ylös- ja vastapäivään alaspäin�

 
Käyntivälyksen säätö

Avaa kiinnitysruuveja (4) kierros ja kierrä kuusiokoloruuveja (5), avain 4 mm, myötäpäivään� 
Käyntivälys suurenee saranapuolella� Kiristä kiinnitysruuvit (4)�

 
Voiteluohje

Avaa hattu (1) ja laita voiteluaine suoraan kuusiokoloruuvin päälle� Käytä juoksevaa öljyä� 
Voitele saranat vähintään kaksi kertaa vuodessa�

oVipumpun KiinnitysVArren sijoitus
Huomioi mollyankkurin asennuksessa 
kiinnityskohta minimissään 50 mm 
etäisyydelle oven yläpäästä

Ulko-oven sulkeutumispuoli (+)

Sijoita ovipumpun varren kiinnityskohta 
ovilevyn yläpäähän tälle 60 mm korkealle 
alueelle
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Kiinnitä oVipumpun KiinnitysVArsi oVileVyyn:
•	 Jos ovipumppu on sijoitettava karmin yläpuun alle
•	 Seinärakenteen takia vartta ei pysty asentamaan 25 mm kiinnitysalu-

eelle (oven sulkeutumispuolelta mitattuna, ks� ylin kuva)�
 
Käytä silloin puuruuvien sijaan varren asennuksessa Fischer mollyank-
kuri HM 5x37 -tuotetta ja tarvittaessa asennuspihtejä�

Ks� kuvasarja, ankkuripaketissa on lisäksi erilliset asennusohjeet� Ank-
kurit ja tarvittaessa asennuspihdit ostettava rautakaupasta ovipumpun 
hankinnan yhteydessä� Huomioi asennuksessa ankkurin “levittymisti-
la”, eli pumpun varren kiinnityskohtien reiät minimissään 50 mm etäi-
syydelle oven yläpäästä� (oven sulkeutumispuolelta mitattuna)� 

Ovipumpun kiinnitysvarren sijoitusT-karmi 
(1-kynteinen karmi)

Aukipitolenkin sijoituskohde
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HUOM!

Älä yritä aukaista tai sulkea ovea 
kahvan ollessa alaspäin.

toimintAperiAAte
Ovi aukeaa, kun käännät kahvan sivulle� Aukipitolaite lukitsee oven portaattomasti haluamaasi asentoon, kun käännät kah-
van alaspäin�

Ovessasi saattaa olla sellainen aukipitolaitteen malli, jossa on liukukiskon yhteyteen liitetty lapsiturvallisuusrajoitin� Kään-
nä rajoittimen vipu ylös, mikäli haluat avata ovea tai ikkunaa yli lapsiturvallisen tuuletusasennon� 

huolto
Pyyhi liukukiskot puhtaaksi ja voitele kevyesti� Tippa voiteluainetta riittää�

pArVeKeoVen öljyäminen

Auki Kiinni/tuuletus

Aukipitolaitteen öljyäminen

Saranoiden öljyäminenLukkokielten ja vastarautojen öljyäminen

FiX 150 AuKipitolAite
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VääntörAudAn VAlintA

luKon pAiKKA oVessA
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AVAinpesän pituuden jAtKAminen

cy001 AVAinpesä

cy002 AVAinpesäpAri, Asennus
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näin huollAt oViesi luKKorunKojA
Tekniset laitteet tarvitsevat moitteettoman toiminnan varmistamiseksi säännöllistä huolenpitoa� Lukkojen omatoiminen 
huolto on varsin vaivaton toimenpide: tippa ompelukone tai lukkoöljyä lukkojen kriittisiin kohtiin eli:

Suorita kaikkien lukkojen telkien ja avainpesien (käyttölukot, varmuuslukot ja pitkäsalvat) voitelu kerran vuodessa� Tarkista 
myös, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnollisesti kiinni� Muista, että lukot toimivat vain, kun ovi on huolellisesti suljettu� 
Oven lukittuminen on aina syytä varmistaa työntämällä ovea - etenkin, jos ovessa on tiukat tiivisteet� Käyttölukon takalukit-
tuessa kuuluu pieni, mutta merkittävä napsahdus: se on merkki siitä, että ovi on varmasti lukossa� Käyttölukon lukitustilan 
voit tarkistaa helposti myös painikkeesta kokeilemalla�

Muista aina, että jos avaimesi katoaa tai muutat uuteen asuntoon, sinun on syytä sarjoituttaa asuntosi lukot uudelleen� Uu-
delleensarjoituksella varmistat, ettei edellisillä asukkailla ole asuntosi avainta�

Teettäessäsi kaikki lukitustyöt valtuutetussa lukkoliikkeessä voit olla varma, että lukitusturvallisuutesi on osaavissa 
käsissä�
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ulKo- jA pArVeKKeenoVien huoltotArpeeseen jA KäyttöiKään 
VAiKuttAViA teKijöitä oVAt esimerKiKsi:
•	 Rakennuspaikan tuulisuus ja ilmansuunnat�
•	 Räystäiden pituus ja kaltevuus�
•	 Rakennusaikainen kosteus ja käyttö�
•	 Talon ilmastointijärjestelmän toimivuus, sisäilman koste-

us ja / tai ylipaine�
•	 Tuotetta ympäröivän rakenteen kunto ja toimivuus�
•	 Saasteet�

Mikäli huollon tarvetta ilmenee, tee tarvittavat huoltotoi-
menpiteet kohtuullisen ajan kuluessa� Mikäli havaittu vau-
rio aiheuttaa ihmisten turvallisuuteen tai talon rakentei-
siin liittyviä vaurioitumisriskejä, korjaukset on tehtävä 
välittömästi�

suosittelemme seurAAViA huoltotoimenpiteitä tehtäVäKsi 
Vähintään KerrAn VuodessA:
•	 Tarkasta lukkojen, kytkinhelojen ja pitkäsulkijan toimi-

vuus, kiristä kiinnitysruuvit tarvittaessa�
•	 Tarvittaessa puhdista helat ja muut liikkuvat osat sekä 

voitele ne lukkoöljyllä, aseöljyllä, ompelukoneöljyllä tai 
lukkosulalla�

•	 Tarkista ja tarvittaessa korjaa tiivisteet ja silikonisaumat�

poiKKeuKsellisen AnKArAt Käyttöolosuhteet
Kosteissa tiloissa, normaaleista poikkeavissa käyttöolosuh-
teissa ja erikoisrakenteiden yhteydessä tarkastus tulee teh-
dä useammin�

mAAlAttujen oVipintojen huolto jA uudelleenmAAlAus
Peittomaalatut ovet tulee tarkastaa vuosittain�

Lika poistetaan veteen tai mietoon puhdistusaineeseen 
kostutetulla kankaalla tai sienellä� Vaikeammat tahrat voi 
yrittää poistaa varovasti lakkabensiinillä tai veteen laimen-
netulla alkoholia sisältävällä ikkunapesuaineella (voi sel-
laisenaan liuottaa/ pehmentää maalipintaa)� Kokeile ensin 
piilossa oleville pinnoille�

Älä käytä puhdistukseen aineita jotka sisältävät hankaus-
aineita, ammoniakkia, asetonia tai muita voimakkaita 
liuottimia�

Pese lopuksi vedellä ja kuivaa pinnat huolellisesti� Jos ilme-
nee hometta, kuplia, halkeamia tai jos maali on irronnut, 
täytyy huoltomaalaus suorittaa välittömästi seuraavasti:

•	 Pese oven maalipinnat miedolla alkaalisella pesuliuok-
sella (tai homeenpoistoaineella jos on hometta)� Pese 
lopuksi vedellä ja kuivaa huolellisesti� Anna pintojen 
kuivua hyvin ennen maalausta� Huomioi myös oven ylä- 
ja alapinnat�

•	 Sisäpuoliset maalipinnat tarvitsevat normaalisti vain 
pesun vedellä tai sopivalla puhdistusnesteellä, sekä 
kuivauksen�

•	Hio pois haljennut ja heikosti kiinnittynyt maali ja korjaa 
kohdat esim� Plastic Badding puunkorjausmassalla tai 
maalattavaksi soveltuvalla elastisella saumausmassalla 
sauma ja liitoskohdissa� Hio paikkakohdat sileäksi�

•	 Tee maalaukset kuivassa ja lämpimässä olosuhteessa� 
Huolehdi, että pinnat ovat ehdottoman kuivat ja pölyttö-
mät�

•	 Tee paikkakorjauksen pohjamaalaus alkydipohjamaa-
lilla, jos vaurio on läpi puupinnalle/pintalevyyn asti� 
Anna kuivua ja hio pinnat huolellisesti kauttaaltaan� 
Pienempiin vaurioihin riittää pintamaalaus hiotulle 
pinnalle tarkoitukseen sopivalla alkydi- tai akrylaattimaa-
lilla�

•	 Kokeile pintamaalia piiloon jäävälle pienelle alueelle, 
anna kuivua ja tarkista tartunta� Maalaa tarvittaessa koko 
pinta tartuntapohjamaalilla�

•	 Levitä koko ovipinnan alueelle tarkoitukseen sopiva alky-
di- tai akrylaattimaali� Ulko-oviin käytettävien maalien on 
sovelluttava ulkokäyttöön�

Pintakäsittelyn erilaisiin kestävyyksiin vaikuttavat mm� oven 
sijoitus talon rakenteessa, ilmastolliset olosuhteet ja aurin-
gonvalon pääsy pinnoille� Ovi, joka sijoittuu eteläsuuntaan, 
vaatii tiheämmän tarkastelujakson, kuin pohjoiseen suun-
tautuva� Tummat väripinnat ovat herkempiä auringonvalolle 
kuin vaaleat� Älä milloinkaan pintakäsittele sateella tai jos 
oven puumateriaali on kosteaa�

Maalin sävykoodi löytyy työohjetarrasta ovilehden ylä- tai 
alapäästä� Pääsääntöisesti puuovien maalin kiiltoaste on 
puolikiiltävä, mutta varmista asia ennen maalausta� Ovien 
pintakäsittelyä koskevissa kysymyksissä löydät avun par-
haiten Tikkurilan Maalilinjalta, puh� 010 860 8600�

AlumiinipintAisten oVien huolto
Lika pestään tavallisella puhdistusaineella, joka ei sisällä 
hiovia aineita eikä liuotteita� Pienet korjaukset, joissa maa-
likalvo ei ole vaurioitunut alustaan asti: vaurio hiotaan ke-
vyesti, irtonainen pöly poistetaan ja maalataan TEKNODUR 
190 polyuretaanimaalilla� 

Hankautumiset, joissa alusta on näkyvissä: vaurio hiotaan 
kunnolla, irtonainen pöly poistetaan, pohjamaali maalataan 
INERTA PRIMER 5 epoksimaalilla (mahdollinen välihionta) ja 
pintamaali maalataan TEKNODUR 190 polyuretaanimaalilla�
Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat ko� tuotteiden tuotese-
losteissa (TEKNOS)�
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teAKViilupintAiset ulKo-oVet
TEAK-ovi on heti käsiteltävä kunnolla� Käsittele ovi asennuksen yhteydessä kolme (3) kertaa homehtumista ja vettä hylkiväl-
lä puuöljyllä, esim� Teknos- Winterin Visa-puuöljyllä tai Tikkurilan Valtti puuöljyllä� Työvälineinä voi käyttää pensseliä, sientä 
tai ruiskua� Älä käytä sisäkäyttöön tarkoitettuja huonekaluöljyjä. 

Oven pinta säilyy kauniina ja hyväkuntoisena, kun pintakäsittely uusitaan vähintään keväisin ja syksyisin� Uusintakäsitte-
lyyn riittää yksi kerros puuöljyä� Käsittelemätön ja heikosti käsitelty teak-pinta on arka vedelle, auringonvalolle ja erityisesti 
homeitiöille� Oven homehtuminen ei johdu puumateriaalista, vaan riittämättömästä käsittelystä, vääristä öljyistä ja ilman 
epäpuhtauksista� Jos huomaat oven pinnassa hometta, tee seuraavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti:

•	 Pese home pois hypokloriittiliuoksella, esim� Tikkurilan homeenpoisto 1 tai Teknos-Winter homepesu-liuoksella-, astiois-
sa olevien ohjeiden mukaisesti� 

•	Huuhdo oven pinta huolellisesti vedellä� Tarvittaessa toista pesu� Anna pinnan kuivua� 
•	 Vaikeimmin homehtuneet ja haalistuneet kohdat voidaan hioa kevyesti hiomapaperilla� Paperin karkeus 180-240� 
•	 Pohjusta pinta Valtti-Pohjusteella� Öljyä ovi käsittelyohjeen mukaisesti� Tarvittaessa öljyyn voi lisätä väriä, jolla oven 

pintaa voidaan tummentaa� Kysy öljyyn lisättävästä väristä väriliikkeestä� 
 
Jalopuuviilupintainen tuote lakattuna ei sovellu ulko-olosuhteisiin� Valmistaja ei takaa lakatun tuotteen pinnan kestävyyttä 
ulko-olosuhteissa� 

Teak ovissa saattaa esiintyä erisävyisiä pintoja� Nämä erot ovat teakille ominaisia� Viilupintaisessa ovessa saattaa esiintyä 
pintaviilun halkeilua etenkin kohteissa, joissa ovi joutuu alttiiksi auringonpaisteelle ja vesisateelle� Pinnan halkeilu on täy-
sin normaalia ja on pikemminkin ominaisuus kuin tuotteen virhe�

oVien KynnyKset
Toimitetaan vakiosti käsiteltyinä� Kynnyksen voi öljytä puuöljyllä 1-2 kertaa ennen käyttöä�
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Kun olet sAAnut oVilähetyKsen
Tarkasta ovet heti lähetyksen saavuttua� Huomautukset on 
ehdottomasti tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa lähe-
tyksen vastaanottamisesta osoitteeseen www.fenestra.fi, 
valitse yhteydenottolomakkeet, reklamaatioilmoituslomake 
tai sähköpostilla/puhelimitse:

jalkimarkkinointi@fenestra.fi, puh� 010 525 4000�

Kuljetusvauriotapauksissa katso ohjeet rahtikirjasta� Vir-
heellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa ilman val-
mistajan lupaa�

sisäoVien VArAstointi
•	 Sisäovet tulee varastoida aina sisätiloihin kuivaan ja 

tasalämpöiseen paikkaan siten, etteivät ne ole alttiina 
kolhuille tai kosteudelle (suojamuovi ovessa ei suojaa 
kosteudelta/vedeltä)�

•	 Kostealle alustalle ovia ei saa varastoida, koska  
alustasta nouseva kosteus saattaa tiivistyä oveen ja näin 
aiheuttaa mm� maalin/lakan hilseilyä ja reunanauhojen 
irtoamista�

•	 Irralliset ovilevyt varastoidaan päällekkäin tasaiselle 
alustalle ovien kieroutumisen estämiseksi� Ladonnassa 
tulee huolehtia siitä, ettei ovilevyjen väliin jää mitään, 
mikä aiheuttaa levyjen painautumia�

•	 Älä koskaan varastoi ovia laittamalla niitä seinää vasten 
vinoasentoon� Ovi/ovet voivat taipua!

Huom!

Ovivalmistaja ei vastaa tuotteista, 
jotka ovat menneet pilalle puutteelli-
sen suojauksen tai varastoinnin takia. 
Esim. autotallivarastointi ei ole riittä-
vän hyvä.

Levyrakenteisia sisäovia ovat laaka-
ovet, peiliovet ja palo-ovet. Nämä ovet 
ovat tarkoitettu kuivien tilojen  
sisäoviksi, joten emme suosittele  
ovilevyä asennettavan tilaan, jossa 
oven eri puolilla on selvä lämpötila-
ero, esim. pannuhuoneet ja  
puuvarastot, tai kosteisiin tiloihin, 
esim. kylpyhuoneet.
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•	 Tarkista, että kynnyksen alusta on vaakasuorassa� 
•	 Aseta karmi paikoilleen� Kiilaa tasalaatuisin parikiiloin: parittaiset kiilat takaavat varman kiinnityksen ja estävät karmin 

kieroutumisen� 
 ▸ Kaikissa seinärakenteissa tämä ei ole mahdollista, mutta suosittelemme sitä tehtäväksi aina kun se on mahdollista�

•	 Tarkista pitkällä vesivaa’alla, että karmi ja kynnys ovat suorassa ja ristimitta täsmää� Ks� kuva sivulla 29�
•	 Kiinnitä karmi saranasivulta tähän tarkoitukseen soveltuvilla ruuveilla 

 ▸ Karmin kiinnityksessä suositellaan käytettäväksi kahta rinnakkaista ruuvia yli 150 mm:n karmisyvyyksillä
 ▸ Painavien ja nostosaranoilla varustettujen sisäovien saranasivun karmin kiinnitystä voidaan parantaa poistamalla 
yksi karmisaranaruuvi ja korvaamalla se pitkällä apukarmiin /runkoon yltävällä kokokierreruuvilla� Tämä voidaan 
tehdä kaikkien saranoiden kohdalla�

•	 Käytä parikiilausta aina karmin alimman saranan takana, jottei karmi pääse painumaan ovilehden painosta (kiilauksen 
lisäksi yhden saranaruuvin korvaamista kokokierreruuvilla suositellaan aina, kun se on rakenteen puolesta mahdollista)�

•	 Ripusta ovilevy saranoille� Suorita lopullinen karmin hienosäätö ovilevyn mukaisesti siten, että ovilevyn ja karmin etureu-
nat ovat joka kohdasta samalla tasalla� Näin varmistetaan, että ovilevyn tiiviste (mikäli kyseessä tiivisteellinen ovilehti) 
vastaa kauttaaltaan karmissa olevaan kyntteeseen� 

•	 Tarkista ovilevyn ja karmin välinen käyntiväli� Käyntiväli on suunniteltu olemaan 1,5 -2,5 mm ovilehden ja karmin välissä�
•	 Tarkista myös, että karmiliitokset ovat kiinni�
•	 Tarkista, että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti�
•	 Kiinnitä lukkopuolen karmi ruuveilla�
•	 Karmin kiinnitysreiät on hyvä peittää muovitulpilla�
•	 Sisäoven karmin kiinnitystä voidaan parantaa pursottamalla rungon ja karmin väliin uretaanivaahtoa�
•	 Kiinnitä sisäovien mahdollinen irtokynnys paikoilleen sekä oven pintahelat�

osAstoiVAn sisäoVen AsennuKsestA edellisten lisäKsi: (rt 42–10122) 
Osastoivien sisäovielementtien asennus tapahtuu samalla tavoin kuin sisäovien asennus� Lisäksi on syytä huomioida seu-
raavat asiat:

•	 Kiinnityskohtia tulee olla sivuissa vähintään neljä� 1200 mm leveissä ovielementeissä tulee olla yksi kiinnityskohta myös 
keskellä yläkarmissa�

•	Myös ääneneristysovissa karmin ja seinän välinen asennusrako eristetään polyuretaanilla� Leveiden karmien polyuretaa-
nitäyttö on syytä suorittaa kahdessa vaiheessa molemmin puolin karmia�

•	 Palo-ovissa karmin ja seinän välinen asennusrako eristetään huolellisesti Paroc UNS 37 tai vaihtoehtoisesti A1- tai A2-s1, 
d0-luokan kivivillalla ja peitetään molemmin puolin vähintään 12*42 mm:n puupeitelistoilla� Puurunkoisen Fenestran 
osastoivan oven karmin ja seinän välinen rako voidaan tiivistää myös Penosil Professional PU-Gunfoam Fire Rated -palon-
suojauretaanilla, kun raon leveys on enintään 30 mm ja rako peitetään molemmin puolin puulistoilla (paksuus ≥12 mm) 
VTT:n lausunnon VTT-S-7548-09 mukaisesti� 

 
Jokainen tyyppihyväksytty osastoiva ovi on valmistajan toimesta varustettu tyyppihyväksyntäkilvellä, joka osoittaa, mihin 
palo ja/tai ääneneristysluokkaan ovi kuuluu� Kilpeä ei saa poistaa, maalata tai muuten peittää eikä sen paikkaa muuttaa� 
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huollon merKitys
Jotta ovet toimisivat moitteettomasti, täytyy niiden huollon 
tapahtua säännöllisesti� 

Ilman asianmukaista hoitoa alkaa ovissa ikääntymisen  
myötä ilmetä pintakäsittelyvaurioita, avaamis- ja sulkemis-
vaikeuksia, lukituslaitevikoja sekä vetoisuutena tuntuvia 
ilmavuotoja�

Tarkista vuosittain, että ovien pinta on hyvä, helat ja lukot 
ovat tiukasti kiinni, tiivisteet ovat puhtaat ja ehjät, ovet sul-
keutuvat kunnossa, mahdolliset erikoistarvikkeet, kuten 
esim� ovipumput ovat kunnossa� 

oVien puhdistus
•	Ovilevyjen pinnat on puhdistettava tarvittaessa�
•	Ovet puhdistetaan neutraaleilla puhdistusaineilla� Älä 

käytä emäksisiä aineita vaan suorita puhdistus laimealla 
saippuavedellä tai puhtaalla vedellä�

•	 Älä käytä hankaavia aineita sisältäviä puhdistusaineita 
tai karheita, hankaavia puhdistussieniä, sillä ne saatta-
vat aiheuttaa pinnan naarmuuntumista�

•	 Pinnat kuivataan huolellisesti puhdistuksen jälkeen�

riKKoutunut mAAlipintA
Maalatut sisäovet:

•	 Rikkoutunut maalipinta on korjattava välittömästi�  
Pinta pestään mineraalitärpätillä ja kuiva pinta  
hiotaan hiomapaperilla� Irronnut maali poistetaan 
huolellisesti� Vauriokohdat pohjustetaan pohjamaalilla� 
Epätasaisuudet tasataan alkydikitillä�

•	 Ylimaalaus suoritetaan alkydimaalilla�  
(Valkoisen oven värikoodi on NCS S 0502-Y� Sisäovien 
sävy on vakiona puolihimmeä�)

Älä maalaa märkää pintaa tai mikäli ilma on kostea. Maalat-
taessa lämpötilan täytyy olla vähintään + 10 °C.

 
Viilupintaiset sisäovet:

•	 Viilupintaiset sisäovilevyt toimitetaan lakattuina�
•	 Viilupintaisen sisäovilevyn huolellinen käyttö ja huolto 

on hyvin tärkeää, sillä ovilevyn pinnan vaurioituessa 
täytyy ovilevy korjata viiluttamalla ovilevy uudelleen�

helojen jA tiiVisteiden huolto
Helojen ja tiivisteiden kunto on tarkistettava kerran vuodes-
sa ja vauriot on korjattava välittömästi� Saranat, lukot, ovi-
pumput ja parvekeovien pitkäsulkijat voidellaan sekä he-
lojen kiinnitykset tarkistetaan� Samalla tarkistetaan, että 
lukon kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni� Tiivisteitä 
uusittaessa on huomioitava rakenteellinen tiivistysvara (ei 
ylisuurta tiivistettä)�

Kun ovi on suljettu, tulee tiivisteen puristua noin kahteen 
kolmasosaan alkuperäisestä paksuudesta�

luKon toimintA jA huolto
Sisäovessamme on vakiona Boda -lukkorunko 2014 ja vas-
talevy 0068� 

Lukko on symmetrinen, voidaan käyttää sekä vasen- että oi-
keakätisiin oviin�

Lukossa on seuraavat toiminnot:

•	 Painiketoiminto
•	WC-kilpi ja painiketoiminto

Palo- ja ääneneristysovessanne on vakiona Abloy -lukkorun-
ko 4190 ja vastalevy 4690�

Lukko on automaattisesti takalukittava, lukitus tapahtuu au-
tomaattisesti oven sulkeutuessa, kun rintalevyssä oleva va-
lintanappi on yläasennossa (yökäyttötila)�

Lukko saadaan päiväkäyttötilaan siirtämällä valintanappi 
ala-asentoon�

Yökäyttötilassa lukon telki takalukkiutuu automaattisesti 
oven sulkeutuessa ja avautuu sisäpuolelta vääntönupista ja 
ulkopuolelta avaimella� Päiväkäyttötilassa ovi ei mene taka-
lukkoon ja ovi avautuu painikkeesta� 

Muista, että lukot toimivat, kun ovi on suljettu kunnolla� Ovi-
en lukkiutuminen on aina syytä varmistaa työntämällä ovea� 
Käyttölukon takalukkiutuessa kuuluu pieni, mutta merkit-
tävä napsahdus: se on merkki siitä, että ovi on varmasti 
lukossa�
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luKon jA pAiniKKeiden VoitelupAiKAt

luKon huolto
Suorita kaikkien lukkojen telkien ja avainpesän (käyttölukot, varmuuslukot) voitelu kerran vuodessa� Tippa ompelukone- ja 
lukkoöljyä kriittisiin kohtiin� Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnollisesti kiinni� 

erityishuomioitA
Luokitellut ovet ovat poikkeuksetta painavia ja sen vuoksi oven käytössä on noudatettava varovaisuutta henkilövahinkojen 
välttämiseksi

Ovessa käytetään muotoiltua erikoissilikonitiivistettä mahdollisimman hyvän eristävyyden ja tiiviyden saavuttamiseksi� Tii-
vistys aiheuttaa ovea kiinni laitettaessa vastaponnistuksen ja ovi ei välttämättä mene lukkoon saakka pienellä voimalla, 
mm� ovipumppukäytöllä�

Varmista aina käsin, että ovi lukkiutuu kunnolla.
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Asennus
oVen AsennuKsessA huomioitAVAA
•	 Tarvittavat työvälineet: suojakäsineet (mielellään viiltosuojakäsineet), turvakengät, suojalasit sekä riittävä työvaatetus, 

joka suojaa käsivarret ja jalat
•	 Lasilevy on painava, joten asennuksessa tarvitaan aina kaksi henkilöä�
•	 Aseta lattialle suojaksi esimerkiksi vaneri tai laudat, joiden päälle voit nostaa lasilevyn tilapäisesti� Lasin reuna ja 

erityisesti sen kulmat eivät missään vaiheessa saa koskettaa mihinkään kovaan pintaan, eivät myöskään oven karmiin� 
Ovilevy on karkaistua lasia, joka osuessaan vasten kovaa pintaa voi särkyä räjähtäen� Normaalikäytössä lasi ei mene 
rikki� Lapset ja kotieläimet on pidettävä pois lähistöltä asennuksen aikana�

•	 Käsittele oven karmit jo tässä vaiheessa 2-3 kertaa saunansuojalla tai vastaavalla aineella�
•	 Huom. Karmiin asennettava tiiviste toimitetaan irrallaan ovipaketin mukana� Asenna tiiviste painamalla sen jalkaosa 

puukarmissa olevaan tiivisteuraan�

oVileVyn Kääntäminen
Lasiovea ei saa nostaa lappeelleen, vaan ovilevy on nostettava kuvan ohjeen 
mukaisesti kääntäen pitkän sivun kautta� Kulmaa ei saa asettaa lattiaa vasten 
ovilevyä käännettäessä (vaihe 2)�

 
etene oven asennuksessa seuraavasti

1� Aseta karmi paikoilleen, kiilaa tasalaatuisin parikiiloin: parittaiset kiilat 
takaavat varman kiinnityksen ja estävät karmin kieroutumisen� Tarkista, että 
karmin sivujen ja yläpuun kulmaliitokset ovat kiinni�

2� Tarkista pitkällä vesivaa’alla, että karmi on suorassa ja että ristimitta täs-
mää� Kiinnitä karmi sitten huolellisesti paikoilleen� Karmin kiinnityksessä 
tulisi käyttää tähän tarkoitukseen soveltuvia ruuveja�

3� Ripusta ovilevy saranoille ja kiristä kuusiokoloruuvit riittävän kireälle� 
Tarkasta, että ovi sulkeutuu ja avautuu helposti ja että karmin ja ovilevyn 
välinen käyntiväli on kauttaaltaan yhtä suuri� Käyntivälykset saranapuolella 
3-4 mm, lukkopuolella 4-5 mm ja yläpäässä 2-3 mm�

KArmin Kiinnittäminen oViAuKKoon
Nuolet ( ) kertovat parikiilojen paikat� Huom! laita aina parikiilat tiukasti kaik-
kiin karmikulmiin, näin kulmat tulevat tiiviisti kiinni�

Kolmiot ( ) kertovat kiinnitysreikien paikat� Kiinnitysruuvien koko esim� 5 x 75 
mm (kiinnitysruuvit eivät kuulu normaalitoimitukseen)�



47
 sI

sä
ov

et

sisäoVet
kokolasIsen saunan / kostean tIlan oven asennus ja HoIto

lAsioVen sArAnAt
FL-75PSSG 
Säätö sivuttaissuunnassa +3/-2 mm, tarvittavat työkalut: kuusiokoloavaimet AV5 ja AV3� Voitele ja säädä/tarkasta saranat 
vähintään kerran vuodessa�

lAsileVyn säätö luKKopuolelle päin
•	 Irrota koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti�
•	 Löysää kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros�
•	 Kierrä saranan säätöruuvia (3) vastapäivään tarvittava  

määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm  
lukkopuolelle päin�

•	 Lukitse säätö kiertämällä saranan toista säätöruuvia (4) 
niin paljon kuin se kevyesti kiertyy�

•	 Kiristä lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle�
•	 Lopuksi kierrä vielä sivusäätöruuvi (4) lopulliseen kireyteen 

ja asenna koristevaippa (1) paikalleen�

lAsileVyn siirto sArAnApuolelle päin
•	 Irrota koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti�
•	 Löysää kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros�
•	 Kierrä saranan säätöruuvia (4) vastapäivään tarvittava  

määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm  
saranapuolelle päin�

•	 Lukitse säätö kiertämällä saranan toista säätöruuvia (3) 
niin paljon kuin se kevyesti kiertyy�

•	 Kiristä lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle�
•	 Lopuksi kierrä vielä sivusäätöruuvi (3) lopulliseen kireyteen 

ja asenna koristevaippa (1) paikalleen�
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tAKuuehdot
Fenestra Oy:n ikkunat ja ovet valmistetaan hyödyntäen tunnettuja materiaaleja ja nykyaikaisia korkealaatuisia valmistusme-
netelmiä� Tehokkaalla tuotannon ja laadun valvonnalla asiakkaille toimitetaan vain virheettömiä tuotteita� 

Fenestra Oy myöntää valmistamilleen ikkunoille ja oville tämän asiakirjan mukaisen takuut� 

Takuu kattaa kaikki Fenestra Oy:n valmistamat ikkunat ja ovet, joita Fenestra Oy, sen edustaja tai jälleenmyyjä myy 
asiakkaalle�

Takuut ovat voimassa vain Suomessa ellei kirjallisesti ole toisin sovittu�

Fenestra Oy:n myöntämät takuut eivät rajoita lakisääteisiä tuotteen valmistajalle asetettuja vastuita mahdollisesta virheelli-
sestä tuotteesta�

tuotetAKuu 2 VuottA
Fenestra Oy myöntää kahden (2) vuoden tuotetakuun valmistamilleen ikkunoille ja oville�

Takuu koskee ikkunoiden ja ovien teknistä rakennetta, materiaaleja ja niiden teknisiä ominaisuuksia, jotka on määritelty ti-
laus- ja kauppa-asiakirjoissa� Takuu koskee myös ovien ja ikkunoiden tehtaan asentamia varusteita kuten heloja, sälekaihti-
mia sekä muita niihin rinnastettavia lisätarvikkeita�

Kehysrakenteisille, puupintaisille ulko-, mökin, varaston, kostean tilan ja saunan oville sekä kokolasisille saunan ja kostean 
tilan oville myönnetään yhden (1) vuoden tuotetakuu�

Takuu ei koske mustaksi, tummanruskeaksi tai tummanharmaaksi sävytettyjä ulko-ovia, jos ne ovat alttiita suoralle 
auringonpaisteelle�

AsennustAKuu 2 VuottA
Fenestra Oy:n asentamien ikkunoiden ja ovien asennustakuu on voimassa kaksi (2) vuotta edellyttäen, että Fenestra Oy:n 
antamia vastaanotto-, varastointi-, käsittely- ja huolto-ohjeita on noudatettu�

suorAnApysymistAKuu 10 VuottA
Fenestra Oy myöntää kymmenen (10) vuoden suoranapysymistakuun valmistamilleen ja Fenestran asennusohjeiden mukaan 
oikein asennetuille ulko- ja parvekeoville (ei koske mökkiovia)� Mikäli oikein asennettu ja käsitelty ovi vääntyy pysyvästi yli 5 
mm, Fenestra Oy toimittaa asiakkaalle uuden ovilevyn� 

Takuu ei koske mustaksi, tummanruskeaksi tai tummanharmaaksi sävytettyjä ulko-ovia, jos ne ovat alttiita suoralle 
auringonpaisteelle�

lAhoAmAttomuustAKuu 10 VuottA
Fenestra Oy myöntää kymmenen (10) vuoden lahoamattomuustakuun valmistamilleen ikkunoille ja oville�

tAKuuAiKA
Takuu on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta tavaran toimituspäivämäärästä alkaen�

Takuuaikana korjatun tuotteen uusi takuuaika muodostuu jäljellä olevasta alkuperäisestä takuuajasta, johon lisätään kor-
jaustoimenpiteeseen käytetty aika, aina kuitenkin vähintään kuusi (6) kuukautta korjauspäivästä alkaen� 

Toimituksen uusimistapauksessa korvaavalle toimitukselle myönnetään uuden tuotteen takuuaika sen toimituspäivästä 
alkaen�

Asennustakuu alkaa asennuksen päättymisestä�

tAKuun VArmistAVAt edellytyKset jA rAjoituKset
Takuun edellytyksenä on, että tuotteiden kohdalla on noudatettu Fenestra Oy:n kaupan yhteydessä antamia vastaanotto-, 
varastointi-, käsittely-, käyttö- ja huolto- sekä asennusohjeita� Lisäksi edellytetään, että ”Fenestra Oy:n ikkunoiden ja ovien 
laatuohje” -dokumentin mukaiset ohjeet ja ehdot sekä takuun rajoitukset on otettu huomioon� Tarvittaessa ohjeet löytyvät 
osoitteesta www�fenestra�fi�
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ostAjAn/VAstAAnottAjAn toimenpiteet
•	 Tee myyjälle mahdollisimman selväksi mihin tarkoitukseen ja millaisiin olosuhteisiin tuote on tarkoitus sijoittaa�
•	 Varmista, että saat viimeistään toimituksen mukana yllä mainitut ohjeet�
•	 Tarkasta tuotelähetys heti sen saavuttua�
•	 Ilmoita heti havaitsemastasi virheestä toimituksessa, myös mahdollisesta kuljetusvauriosta�
•	Mikäli tuotetta ei asenneta välittömästi, varastoi se kuivaan ja säältä suojattuun paikkaan�
•	Noudata ehdottomasti Fenestran antamia asennusohjeita ja suosituksia� 
•	 Käytä ammattitaitoista asentajaa� Virheellistä tuotetta ei saa asentaa� 

 
Yhteystiedot  

Fenestra Oy 
PL 1000 
01671 Vantaa 
www�fenestra�fi

liitteet
Tuotetakuuseen liittyvät asiakirjat

1� Fenestra Oy:n ja sen edustajan sekä tilaajan välinen sopimus (Kauppakirja/toimituspöytäkirja) tuotteen toimituksesta ja/
tai asennuksesta

2� Fenestra Oy:n antamat vastaanotto-, varastointi-, käsittely-, käyttö- ja huolto-ohjeet
3� Fenestra Oy:n ikkunoiden ja ovien laatuohjeet
4� Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002
5� Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000
6� Suomen Tasolasiyhdistys ry:n voimassaolevat takuuehdot 
7� Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98 Fenestra Oy:n asentamissa kohteissa

 
Tämä asiakirja sisältää Fenestra Oy:n ovien ja ikkunoiden laadun arviointia ja ohjeita� Ohjeiden noudattaminen on edellytyk-
senä takuun voimassaololle�

tämä AsiAKirjA perustuu seurAAViin ohjeisiin jA stAndArdeihin: 
•	 SFS 4434 EHD Puuovien laatuvaatimukset
•	 SFS 5821 Puuoven mitat 
•	 RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset 
•	 SFS- EN 14352 Ikkunat ja ovet� Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei 

ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia
•	 SFS 5795 Puualumiini-ikkunoiden alumiinirakenteet: Yleiset ominaisuudet ja vaatimukset
•	 RT 41-10644 Puuikkunat
•	 RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433)
•	 RT-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä (SFS 4151)
•	 SFS 4003 EHD Puuikkunan lasitus eristyslasilla
•	 RT 38-10133 Umpiolasit, laatuvaatimukset ja testausmenetelmät
•	 RT 38-10316 Lasilevyn paksuuden mitoitus
•	 RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit
•	 Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet sekä lasielementtien takuuehdot
•	 Fenestra: Eristyslasin ominaisuudet
•	 Fenestra: Eristyslasin laadun visuaalinen arviointi
•	 RT 41-10110 Ikkunan vesipellit
•	 42-10643 Puuovet
•	 RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset
•	 Runko RYL 2000
•	 Yleiset sopimusehdot
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Alla on ohjeita liittyen Fenestra Oy:n ovien ja ikkunoiden 
laadun arviointiin� Ohjeiden noudattaminen on edellytykse-
nä takuun voimassaololle� Ohjeet perustuvat seuraaviin oh-
jeisiin ja standardeihin:

•	 SFS 4434 EHD Puuovien laatuvaatimukset
•	 SFS 5821 Puuoven mitat
•	 RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden 

ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimuk-
set

•	 SFS- EN 14352 Ikkunat ja ovet� Tuotestandardi, toiminnal-
liset ominaisuudet Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, 
joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominai-
suuksia

•	 SFS 5795 Puualumiini-ikkunoiden alumiinirakenteet: 
Yleiset ominaisuudet ja vaatimukset

•	 RT 41-10644 Puuikkunat
•	 RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaati-

mukset (SFS 4433)
•	 RT-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä 

(SFS 4151)
•	 SFS 4003 EHD Puuikkunan lasitus eristyslasilla
•	 RT 38-10133 Umpiolasit, laatuvaatimukset ja testausme-

netelmät
•	 RT 38-10316 Lasilevyn paksuuden mitoitus
•	 RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit
•	 Suomen Tasolasiyhdistyksen ohjeet sekä lasielementtien 

takuuehdot
•	 Fenestra: Eristyslasin ominaisuudet
•	 Fenestra: Eristyslasin laadun visuaalinen arviointi
•	 RT 41-10110 Ikkunan vesipellit
•	 RT 42-10643 Puuovet
•	 RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset
•	 Runko RYL 2000
•	 Yleiset sopimusehdot

lAAtuohjeet jA lAAdun ArViointi
1� toimitettujen tuotteiden tArKAstAminen jA muistutuKset
Kun tuotteet vastaanotetaan työmaalla, ostajan tai hänen 
valtuuttamansa henkilön tulee tarkastaa ne silmämääräi-
sesti� Havaituista laatuvioista tai kuljetusvaurioista on teh-
tävä huomautukset välittömästi rahtikirjaan� Toimitus tulee 
tarkastaa myös määrältään pakkauksia purkamatta�

Ennen asentamista rakennuskohteen ostajan tai hänen 
valtuuttamansa henkilön on vielä suoritettava tuotteiden 
asianmukainen tarkastus� Viallista tuotetta ei tule asen-
taa paikalleen neuvottelematta ensin asiasta valmistajan 
kanssa�

Tuotteissa mahdollisesti esiintyvistä kolhuista, liasta ja 
naarmuista on reklamoitava ennen tuotteiden asentamis-
ta� Saumoista, liitoksista, paikkauksista, turpoamisesta, 

sormijatkoksista yms� seikoista, joihin kosteudella on vaiku-
tusta, tulee reklamoida kahdeksan (8) viikon sisällä�

Valmistaja toimittaa tuotteista käyttö- ja huolto-ohjeet, joita 
ostajan/käyttäjän tulee noudattaa� Takuu on voimassa vain, 
jos valmistajan antamia ohjeita on noudatettu� Valmistaja ei 
vastaa virheen aiheuttamista mahdollisista lisävahingoista� 
Valmistaja toimittaa tuotteista myös vastaanotto-, varastoin-
ti- ja asennusohjeet, joita ostajan tulee noudattaa takuun 
varmistamiseksi� Valmistaja vapautuu tuotevastuusta, jos 
tuotetta on käsitelty tai varastoitu väärin tai se on asennettu 
virheellisesti� Asentamattomat tuotteet tulee ehdottomasti 
varastoida suojaan sateelta sekä haitalliselta esim� maasta 
nousevalta kosteudelta�

Varastoinnin aikana tuotteiden suojamuovin alle kertyvä ja 
tiivistyvä kosteus voi vaurioittaa tuotteita� Valmistaja ei kor-
vaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet liiallisesta varastoin-
nin aikana kertyneestä kosteudesta� Ostaja, jälleenmyyjä 
tai muu henkilö, joka vastaanottaa tuotteet, on velvollinen 
varastoimaan ja säilyttämään tuotteet Fenestra Oy:n varas-
tointi- ja säilytysohjeiden mukaan ja varmistamaan, että 
tuotteet on riittävästi tuuletettu� Vastaanottajan, joka väliva-
rastoi tuotepakkauksia niitä avaamatta, on huolehdittava, 
että pitkäaikainen varastointi ei vaurioita tuotteita (pakka-
uksiin kertyvä kosteus, lika yms�)� Pitkäaikaisen varastoin-
nin vauriot eivät kuulu takuukorvattaviin tuotevaurioihin� 
Pitkäaikaisella varastoinnilla tarkoitetaan yli 30 vrk kestä-
vää varastointia�

2� Virheiden jA puutteiden KorjAus
Jos toimitus ei vastaa tilausta, puuttuvat osat toimitetaan 
asiakkaalle mahdollisimman pian� Jos tuotteessa on valmis-
tajasta johtuva virhe, valmistaja korjaa virheen tai toimittaa 
uuden tuotteen tai tuotteeseen kuuluvan uuden osan� Osta-
ja ei saa korjata havaitsemiaan virheitä valmistajan lukuun 
sopimatta asiasta ensin valmistajan kanssa�

3� toiminnAlliset ominAisuudet
Määräysten mukaan ikkunoiden ja ovien tärkeimmät omi-
naisuudet ovat niin sanotut toiminnalliset ominaisuudet, 
joista tärkeimmät ovat lämmön- ja ääneneristävyys, palon-
kestävyys ja turvallisuus� Lämmöneristävyysominaisuuksia 
voidaan tarkastella valmiissa rakennuksessa esim� lämpö-
kuvausmenetelmällä� Lämpökuvausraportti tulee olla ser-
tifikaatin omaavan asiantuntijan suorittama ja Ratu-ohjeen 
1213-S mukaisesti laadittu�

Ääneneristävyysmääritys voidaan tehdä liikuteltavan mitta-
uslaitteiston avulla valmiissa asuintilassa� Muita toiminnal-
lisia ominaisuuksia ovat mm� ilmanpitävyys, sateenpitävyys 
ja tuulenpaineenkestävyys, joiden vaatimustaso määritel-
lään yleensä sopimusasiakirjoissa� Näiden ominaisuuksien 
tarkka testaus voidaan tehdä luotettavasti ainoastaan la-
boratoriossa� Silmämääräisesti tai tunnustelemalla voidaan 
tehdä karkea arvio kyseisistä ominaisuuksista� Parhaaseen 
ilmanpitävyysluokkaan kuuluvalta tuotteelta ei vaadita eh-
dotonta ilmanpitävyyttä, joten pistemäiset pienehköt ilma-
vuodot ovat sallittuja�

Ikkunoita tai ovia ei voi käyttää rakennuksen kantavina ra-
kenteina� Ne ainoastaan siirtävät pinnalleen kohdistuvat 
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vaakasuorat tuulikuormat ikkunan karmirakenteen kautta 
rakennuksen kantavaan runkoon� Vinot lasipinnat eivät ole 
mahdollisia kuormitusten ja ikkunoiden tiiviysratkaisujen 
takia�

4� Kosteus jA Kondensoituminen
Valmistaja ei vastaa liiallisen rakennusaikaisen kosteuden 
ikkunoille, oville tai niiden osille aiheuttamista vahingoista� 
Rakennusten ovi- ja ikkuna-aukot suositellaan suojattavan 
muoveilla tai vastaavilla suojarakenteilla rakennuksen kui-
vattamisen ajaksi�

Lisäksi edellytetään, että rakennuksessa on estetty kosteu-
den siirtyminen tuotteisiin ympäröivien rakennusosien kaut-
ta� Huoneiston suhteellinen kosteus ei saa ylittää normaa-
liksi (25 - 60 %) katsottavaa asuinhuoneen kosteustasoa� 
Liiallisen rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamia vauri-
oita ovat mm� liitoskulmien aukeaminen ja porrastaminen, 
maalin irtoaminen, puuosissa olevien liimasaumojen por-
rastus, käyntivälysongelmat, metalliosissa esiintyvä hapet-
tuminen ja ruostuminen�

Ikkunat ja ovet tulisi ajallisesti asentaa vasta silloin, kun 
olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat likipitäen lopul-
lisia käyttöolosuhteita� Ikkunoiden asentaminen on suosi-
teltavaa silloin, kun rakennuksen sisätilojen suhteellinen 
kosteus RH on vakiintunut tasolle alle 60 % ja sisäpuolisten 
betonirakenteiden suhteellinen kosteus on alle 85 % (mitat-
tu poratusta reiästä, ei pinnasta)� Betoni ja kivirakenteisis-
sa seinissä käytettyjen kestopuisten apukarmien kosteus ei 
saa ylittää 20 %�

Esimerkiksi rakennustapa, jossa rakennuksen katto, seinät 
ja ikkunat asennetaan talvisaikaan sekä tämän jälkeen vale-
taan betonilattiat, saattaa aiheuttaa tuotteille peruuttamat-
tomia kosteusvaurioita� Tästä mahdollisesti johtuvat karmi-
en ja puitteiden liitoksien ja liimasaumojen aukeamiset ei-
vät ole tuotteista johtuvia virheitä�

Kosteuden kondensoituminen ikkunan sisimmän lasin sisä-
pintaan johtuu sisäilman suhteellisen kosteuden ja lämpöti-
lan keskinäisestä suhteesta, josta tietyissä olosuhteissa ai-
heutuu kastepisteen muodostuminen lasin pintaan� Tämä ei 
ole ikkunasta johtuva virhe� Myös puutteellinen ilmanvaih-
to saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä sisälasin pin-
nalle� Rakennuksen mahdollinen ylipaine voi kuljettaa kos-
teutta ikkunoiden sisä- ja ulkopuitteen välitilaan ja aiheut-
taa huurtumista ulkopuitteen lasin sisäpinnalle� Myöskään 
tämä ei ole korvattava tuotevirhe�

Suosittelemme rakennusaikana käytettäväksi aina kosteut-
ta poistavia ilmanvaihtolaitteita� Kiinteissä ja yksipuitteisis-
sa avautuvissa ikkunoissa sekä yksilehtisissä ovissa eris-
tyslasin reuna-alueilla saattaa esiintyä ajoittain kondensoi-
tumista riippuen ulko- ja sisälämpötilan erosta, sisäilman 
kosteudesta sekä ilman kierrosta ikkunan sisäpinnalla ja/
tai ilmanvaihdon puutteesta ikkunan edessä� Erityisesti lat-
tialämmitysratkaisun yhteydessä on aina varmistuttava riit-
tävästä ilmankierrosta ikkunan sisäpinnoilla�

Ikkunan karmien ja puitteiden välisten saumojen tiivistyk-
sen tulee olla sellaiset, ettei sisäilman kulkeutuminen kar-
min välitilaan aiheuta haitallisessa määrin tiivistymistä la-
sien pinnalle� Kun saumojen tiiviys kasvaa asteittain ulkoa 

sisäänpäin, ilmavälissä oleva kosteus pääsee tuulettumaan 
ulospäin� Mikäli rakennuksessa on riittävä ja rakennusmää-
räysten mukainen ilmanvaihto sekä oikean suuntainen il-
man kulku (ulkoa sisälle), ei kosteuden tiivistymistä väliti-
lan lasipintoihin tapahdu� Puutteellisesta tai virheellisestä 
ilmanvaihdosta johtuva mahdollinen veden tiivistyminen ik-
kunan sisälasin pintaan ja ulkolasin sisäpintaan ei ole tuo-
tevirhe, eikä kuulu takuun piiriin� Lämmöneristävyydeltään 
hyvän (U-arvo alle 1,3 W/m2K) ikkunan ulkolasin ulkopin-
taan saattaa hetkellisesti tiivistyä vähäisessä määrin kos-
teutta vuodenajasta ja vuorokautisesta lämmönvaihtelus-
ta sekä lämmönsäteilystä johtuen� Tämä luonnonilmiö (vrt� 
kylmän auton ikkunat talvella) ei ole tuotevirhe, eikä kuulu 
takuun piiriin�

5� iKKunoiden jA oVien pintAKäsittelyn lAAdun ArViointi
Tuotteiden pinnan laatuvaatimukset koskevat ensisijaisesti 
tuotteen suljettuna ollessa näkyville jääviä pintoja� Karmin 
valmiin pinnan laatua tarkastellaan normaalilta katseluetäi-
syydeltä, yleensä 2 metrin päästä valon kohdistuessa pin-
nalle katsojan takaa� Pystypintojen tarkastelussa voidaan 
käyttää siirrettävää valonlähdettä�

Ikkunoiden ja ovien pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan 
yhdenmukainen� Niissä saa heikosti näkyä puun syyraken-
ne, jatkokset ja niiden paikat, työstön jälki, kittaukset, lie-
vät viirut ja naarmut sekä maalin halkeilu ja sen lievät epä-
tasaisuudet� Maalauskorjauksissa sallitaan lievä sävy- ja 
kiiltoaste-ero� Tehtaalla maalatut pinnat voidaan korjata 
työmaalla siveltimellä� Lakatuissa tuotteissa sallitaan puun 
luontaisesta syykuviosta johtuva sävyvaihtelu�

Ikkunan ja oven osittain/ajoittain näkyvät pinnat saavat olla 
laadultaan astetta heikommat kuin hyväksytyn laadun mu-
kaiset näkyvät ikkunan ja oven sisäpinnat� Ulko-ovien kar-
mien pintalaadussa sallitaan ovilehden pintalaatua suurem-
mat laatupoikkeamat (RT 42-10643, taulukko 7)�

Fenestran puuvalmiit ja viilupintaiset ovet kuuluvat vakio-
laatuluokkaan V, ovien normaali laatuluokka (SFS 4434 EHD 
Puuovien laatuvaatimukset)� Tiikkiovissa sallitaan auringon-
valon ja sateen aiheuttamat viilujen ja paneelien lievät pin-
tahalkeamat ja värimuutokset�

Puitteiden päätypuun maalausjäljen tulee olla värisävyltään 
yhtenäinen muuhun ikkunaan nähden� Pinnan tasaisuudel-
le ei aseteta kuitenkaan samaa vaatimusta�

Lasiosissa sekä ulkopuolen alumiiniosissa saa esiintyä pie-
niä, yksittäisiä naarmuja� Naarmut eivät kuitenkaan saa nä-
kyä haitallisesti katsottaessa normaalilta katseluetäisyydel-
tä 1 - 2 metrin päästä�

Tarkempi pintalaatukuvaus on esitetty lähteessä RT 42-
10643 Puuovet, taulukko 7 ja RT 29-10870 Puisten ikkunoi-
den, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pin-
takäsittely, laatuvaatimukset, taulukko 1� 2�

6� VAlmistustArKKuus
Ikkunapuitteiden keskittymisessä aukkoon sallitaan +/- 1 
mm:n toleranssi� Ulkopuitteen nimelliskäyntivälys on yleen-
sä 3 - 4 mm ja sisäpuitteen 2 - 3 mm� Käyntivälyksen tole-
ranssi ei saa kuitenkaan aiheuttaa tiiveysongelmia� 
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Olennaisinta on kuitenkin ikkunan toiminnallisten ominai-
suuksien moitteeton täyttyminen�

Sisä- ja ulko-ovissa noudatetaan SFS 4434 EHD standardieh-
dotuksen mukaista ovilevyn ja karmin käyntiväliä 2,5 +/- 1,5 
mm� Ovien valmistusmitat ja niiden toleranssit noudattavat 
SFS 5821 standardia�

Tuotteet ja niiden osat valmistetaan ja kootaan hyviksi tie-
dettyjä työtapoja ja -menetelmiä käyttäen� Kaikki kysei-
sen laatuluokan ulkonäköön sopivat puutekniset liitokset 
sallitaan�

Valmistustarkkuutta tulee arvioida ensisijaisesti tuotteen 
toimivuuden kannalta (käynti ja tiiveys), ei teoreettisen mi-
toituksen kannalta�

7� KArmien jA puitteiden lAAtu
Ikkunoiden ja ovien näkyvät pinnat pyritään aina valmista-
maan käyttämällä pinnoitemateriaalia tai poistamalla oksat, 
jolla ehkäistään oksakohtien kellastumien esiintyminen ja 
pihkan kiehuminen pintakäsiteltyjen pintojen päälle� Suljet-
tuna piilossa olevissa pinnoissa sallitaan lievä oksien kel-
lastuminen ja pihkan esiin tuleminen� Karmeissa sallitaan 
lievät värivaihtelut ja maalin epätasaisuudet sekä pintahal-
keilut� Karmien tarkempi pintalaatukuvaus, ks� kohta 5�

8� iKKunoiden, oVien jA helojen toimiVuus
Ikkunat ja ovet sisältävät syöpymättömiä tai syöpymistä 
vastaan suojattuja heloja, joiden tulee toimia moitteetto-
masti tuoterakenteessa� Helojen koko, lujuus ja määrä tulee 
olla sellaiset, että helat kestävät niihin tavanomaisessa käy-
tössä kohdistuvat rasitukset�

Työmaaolosuhteissa puitteen ja tuuletusluukun suorakul-
maisuus määritellään lävistäjien pituuserona (ristimitta)� 
Lävistäjien suurin sallittu pituusero voi olla 1,5 - 6,0 mm 
riippuen puitteen tai tuuletusluukun suurimmasta mitasta 
(leveys tai korkeus)� Mikäli suorakulmaisuus poikkeaa täs-
tä, tulee ensin tarkastaa, että ikkunat on asennettu ja sää-
detty valmistajan toimittamien ohjeiden mukaan� Vierek-
käiset, samassa karmissa olevat puitteet tulee säätää siten, 
että porrastus yläreunassa on enintään 2 mm�

Karmin nurkkaliitoksen aukeamista voi tapahtua, jos karmit 
ruuvataan liian tiukasti kiinni� Karmien kiinnityksestä on an-
nettu ohjeet asennusohjeissa�

Ikkunoiden ja ovien toimimattomuuteen vaikuttaa merkit-
tävästi asennustapa� Asentaminen tulee aina tehdä am-
mattitaitoista asentajaa käyttäen ja valmistajan ohjeiden 
mukaisesti�

Oville sallitaan käyristymistä ja mittamuutoksia väliaikai-
sesti kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden muutoksesta joh-
tuen 0 - 5 mm (autotallin ovet 0 - 12 mm)� Mustiin ja tum-
man ruskeisiin oviin kohdistuu voimakasta lämpörasitusta 
tumman pintavärin takia� Siitä voi aiheutua vauriota, kuten 

ovilehden käyristymistä yli 5 mm� Nämä vauriot eivät ole 
korvattavia tuotevaurioita�

9� lAsitus
Lasin luontaisia erityisominaisuuksia ovat mm� sen huono 
iskunkestävyys ja suuri säröherkkyys�

Lasi voi vaurioitua esimerkiksi seuraavista syistä:

•	 Kosteus: kosteus voi vaurioittaa ja syövyttää palolaseja
•	 Auringonpaiste: lämpöshokin riski, erityisesti eristys- 

sekä palolasien tiivistysmassat voivat reagoida UV-
säteilylle

•	 Sementtipöly ja betoniset valumavedet: pintojen (lasi ja 
alumiini) syöpymisriski

•	Hitsaus- ja hiontakipinät: Pintojen vahingoittumisriski
•	Nopeat lämpötilan vaihtelut: Lasi voi rikkoontua sisäis-

ten jännitysten johdosta (lämpöshokki)
Lasin laatua tulee tarkastella kahden metrin etäisyydeltä 
(kohtisuoraan lasiin nähden) normaalissa päivänvalossa� 
Normaalina päivänvalona pidetään aurinkoista päivää, kui-
tenkin niin, ettei aurinko paista suoraan lasiin�

 
Kuvan vääristyminen yksinkertaisessa lasissa

Yksinkertainen pinnoittamaton lasi ei saa aiheuttaa häirit-
sevää kuvan vääristymää, kun katsotaan 45 asteen kulmas-
sa 4,5 metrin etäisyydeltä� Eristyslasielementistä heijas-
tuva kuva voi vaihdella, koska ilmanpaine ja lämpötila tai-
vuttavat laseja� Tämä on normaalia ja osoitus eristyslasin 
tiiveydestä�

 
Pistemäiset virheet  
(suomen tasolasiyhdistyksen laatukriteereistä)

Lasi jaetaan keskialueeseen ja reunavyöhykkeeseen� Reu-
navyöhyke on 10 % jokaisen sivun leveys- ja korkeusmitas-
ta� Loppuosa kuuluu keskialueeseen�

•	 Yksinkertainen lasi
 ▸  Läpimitaltaan enintään 2 mm olevat pistemäiset 
virheet sallitaan� Virheitä ei saa esiintyä 200 mm 
lähempänä toisiaan�

•	 Useampikerroksiset lasit, laminoitu lasi ja eristys-lasit
 ▸ Sallittu virhemäärä saadaan kertomalla yksittäisen 
lasin virhemäärä lasikerrosten lukumäärällä�

 
Pintavirheet

Pintavirheenä ns� kirkkaat ja himmeät naarmut sallitaan, jos 
niitä on vaikea havaita�

 
Reunavirheet

Reunavirheet eivät saa aiheuttaa rikkoja (lohkeamia)�

Pinnoitetun lasin (esim� selektiivilasin) kirkkaus (valonlä-
päisy) on astetta tavallista lasia pienempi� Lisäksi pinnoi-
tetuissa laseissa saattaa esiintyä jonkin verran heijastumia� 
Eristyslasielementeissä saattaa esiintyä sateenkaaren väre-
jä joissakin valaistusolosuhteissa ja/tai tietyistä 
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katselukulmista katsottaessa� Sama koskee myös lievästi 
näkyviä laikkuja (ns� leopardikuvio)� Näitä optisia ilmiöitä 
ei katsota laatuvirheiksi� Erityisen hyvin lämpöä eristävis-
sä laseissa (U-arvo alle 1,5 W/m2K) saattaa esiintyä ajoit-
tain tilapäistä ulkolasin ulkopinnan kondensoitumista� Il-
miö johtuu ikkunan lämpövuodon vähäisyydestä ja poikke-
uksellisista sääolosuhteista� Tätä ilmiötä ei katsota ikkunan 
laatuvirheeksi�

 
epäpuhtaudet lasien välissä

Lasipintojen on oltava puhtaat, jos ne tulevat pysyvästi toi-
siaan vasten� Pinnoilla voi ilmetä yksittäisiä merkityksettö-
miä vieraita partikkeleita, mutta ei suurempia läiskiä tai li-
karaitoja eikä likakertymiä� Likapilkut ovat sallittuja, jos nii-
tä ei näy tarkastelussa yli 2 metrin etäisyydeltä normaalissa 
valaistuksessa�

Eristyslasielementtejä koskevaan reklamaatioilmoitukseen 
tulee kirjata seuraavat tiedot: -kohteen nimi ja tilausnu-
mero, jos mahdollista -elementtimerkinnät (valmistusvuo-
si ja elementin valmistaja) -reklamaation aihe täydennet-
tynä yksinkertaisella piirroksella -ikkunan littera, tyyppi ja 
lasiaukko�

Eristyslasin takuuehtoihin kuuluvat lisäksi seuraavat 
edellytykset:

•	 Elementtiin ei saa kohdistua poikkeuksellisia rasituksia, 
kuten rakennuksen rungosta siirtyviä rasituksia�

•	 Elementtiin liittyvää kehystä ja saumausaineita tulee 
huoltaa säännöllisesti (puuosien pintakäsittelyt, tiivis-
teet, lasituslistojen kiinnitys)�

•	 Lasipintoja ei saa maalata eikä pintoihin saa kiinnittää 
eristyslasia heikentäviä teippejä, kalvoja tms�

•	 Valmistaja ei vastaa tuotteeseen jälkeenpäin asennetun 
tumman sälekaihtimen mahdollisesti aiheuttamasta 
lasin särkymisestä (lämpöshokki)�

Viallisen elementin tilalle toimitetun uuden elementin ta-
kuun voimassaoloaika päättyy silloin kun se olisi alun perin 
päättynyt korvatulla elementillä� Ikkunan tulee olla asennet-
tu seinärakenteeseen sillä tavoin, että lasi voidaan tarvitta-
essa vaihtaa muuta ympäröivää (seinä)rakennetta rikkomat-
ta� Fenestra Oy ei vastaa ympäröivän rakenteen purkamises-
ta aiheutuvista kustannuksista�

 
Muut seikat

Hyönteisten sekä katu- ja siitepölyn tunkeutuminen ikku-
nan välitilaan on jossain määrin sallittua� Lasien pinnoilla 
mahdollisesti esiintyvä lika voidaan poistaa yleisesti saata-
villa puhdistusaineilla� Ikkunan rakenteista johtuvat ja läm-
pölaajenemisesta aiheutuvat vähäiset äänet sallitaan� Ää-
net poistuvat yleensä rakenteen jännitysten tasaannuttua 
käyttöönoton jälkeen� Ikkunoiden ja ovien ulkonäköä arvos-
tellaan samanaikaisesti näkyvistä ikkunoista ja ovista� Esi-
merkiksi puulle luonteenomaiset vähäiset värivaihtelut ovat 

sallittuja� Viilupintaisissa tuotteissa sallitaan puun luon-
teenomaiset kuvio- ja sävyerot�

10� FW-FenAir -tuloilmAiKKunA
Primair-tuloilmaikkuna tarjoaa hallitun korvausilmaratkai-
sun koneellisella poistojärjestelmällä varustettuun huo-
neistoon tai taloon� Toimiakseen luotettavasti Primair-tu-
loilmaikkunajärjestelmä edellyttää koneellisen poistoil-
manvaihdon� Lisäksi talon/huoneiston ulkovaipan tiiveys 
vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa korvausilmasta tulee ik-
kunan kautta�

Primair-tuloilmaikkunan venttiilin moitteeton toiminta edel-
lyttää huoneistolta riittävää alipaineisuutta� Venttiili avau-
tuu noin kolmen Pascalin paine-erolla� Seuraavana esitetyt 
ilmamäärät ovat venttiilien laskennallisia arvoja ja voivat 
vaihdella ympäristöolosuhteiden muuttuessa (ilman läm-
pötila, tuuli, ilman kosteus, huoneiston ulkovaipan tiiveys) 
10 Pascalin alipaineella virtaama n� 5 l/s 20 Pascalin alipai-
neella virtaama n� 7 l/s�

Venttiilin painehäviö: Suodattimen likaantuminen aiheuttaa 
venttiilissä painehäviöitä� Hienosuodatin tulee puhdistaa 
tai vaihtaa vähintään kerran vuodessa, karkeasuodatin puh-
distetaan esim� imuroimalla ja/tai pesemällä�

Mikäli huoneistossa tai talossa on puutteellinen tai virheel-
linen ilmanvaihtojärjestelmä, voivat hallitsemattomat ilma-
virtaukset tunkeutua ikkunapuitteiden läpi testatuista ja hy-
väksytyistä tiivistysominaisuuksista huolimatta ja aiheuttaa 
Primair-ikkunoiden välitilassa kondensoitumista� Näissä ta-
pauksissa ikkuna ei ole virheellinen�

11� listoituKset
Puutavara on vähintään laatuluokkaa A4 ellei asiakirjois-
sa ole toisin sovittu� Puulistojen näkyvät pinnat ovat sileik-
si höylättyjä� Alle 50 mm leveiden listojen paksuus on kui-
vissa tiloissa vähintään 9 mm ja kosteissa tiloissa 12 mm, 
ellei toisin ole sovittu� Höylättyjen listojen paksuuden sallit-
tu mittapoikkeama on +/- 0,5 mm� Ellei asiakirjoissa toisin 
määrätä listojen ominaisuuksia, ovat sisäpuoliset listat omi-
naisuuksiltaan samanlaiset kuin ovien näkyvät pinnat tai ik-
kunoiden puitteet�

Sisä- ja ulkopuolen listat kiinnitetään siten, että kosteu-
den ja lämpötilan muutosten aiheuttamat liikkeet pääse-
vät haitatta tapahtumaan� Asennuslistat tulee säilyttää kui-
vassa paikassa, jotta ne eivät kostu� Ulkoilmassa ja kos-
teissa tiloissa jätetään puulistojen alapäät irti lattiasta tai 
vesipellistä�

Ikkunoiden ja ovien ulkopuolinen listoitus tulee tehdä siten, 
ettei sadevesi tunkeudu tilkerakoon tai seinärakenteeseen� 
Lisäksi on huolehdittava, ettei seinärakenteessa olevaa tuu-
letusrakoa tukita�

Valmiissa listoituksissa ei saa esiintyä repeämiä, työstöstä 
aiheutuneita halkeamia, haitallisia naarmuja tai työvälinei-
den jälkiä, koholla olevia kiinnikkeiden kantoja eikä listoi-
tuksen lujuutta tai ulkonäköä heikentäviä rikkoontumia� Nä-
kyviin jäävän valmiin pinnan tulee olla ehjä sekä laadultaan 
ja ulkonäöltään yhdenmukainen� Näkyviin jäävien kiinnike-
rivien tulee olla silmämääräisesti tarkasteltuna suorassa ja 
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kiinnikevälien tulee olla säännölliset� Massapuristettujen listojen tulee täyttää puulistoilta edellytettävät näkyvän pinnan 
laatuvaatimukset�

 
Pellitykset

Fenestra Oy:n ikkuna- ja oviasennuksissa käytetään, ellei asiakirjoissa ole toisin sovittu, sinkittyä ja/tai pinnoitettua teräsle-
vyä, jonka paksuus on vähintään 0,5 mm� Kiinnikkeiden tulee olla pellin kanssa yhteensopivia, jotta korroosioriskiltä välty-
tään� Vesipellin tulee ulottua seinäpinnan yli vähintään 30 mm, ja sen kaltevuuden tulee olla riittävä� Vesipellin karmia vas-
ten tulevaan särmään suositellaan aina taivutettavaksi vastanokka� Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla saumat 
tulee tiivistää elastisella massalla� Pellityksissä suositellaan käytettäväksi ns� vastakanttauksia veden nousun estämiseksi 
pystypintoja pitkin rakenteisiin�

12� oViluKot
Ovien mukana toimitetaan yleensä lukkorunko� Pintahelat, avainpesät ja lukkojen sarjoitus eivät normaalisti kuulu toimituk-
seen, ellei asiasta ole toisin sovittu�

13� huolto- jA KunnossApitoVAstuu
Asennuksen jälkeen ikkunoiden ja ovien huollosta, toimivuudesta ja säädöistä vastaa ostaja, ellei asiasta ole muu sovittu�

14� Asennus
Ikkunat ja ovet tulee asentaa siten, että puitteen tai ovilevyn käyntivälit ovat kauttaaltaan standardien ja määräysten mu-
kaiset� Ikkunan puitteiden ja ovilevyjen tulee avautua ja sulkeutua ongelmitta� Karmin ja seinän liitossauman tiiveys tulee 
suunnitella ja toteuttaa siten, että se vastaa ulkoseinän tiiveyttä� Fenestran asentamissa tuotteissa asentaja tarkistaa ja kor-
jaa säädöt�

Ikkunoiden ja ovien tulee asennustyön valmistuttua olla pinnoiltaan ehjät� Näkyviin jäävissä, valmiiksi pintakäsitellyissä 
pinnoissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita virheitä�

Ikkunoihin ja oviin ei saa kiinnittää lisärasitusta aiheuttavia rakenteita (suojakaiteita, turvasäleiköitä, markiiseja tms�)� Vir-
heellisestä asennusalustasta (seinärakenteesta) tuotteelle aiheutuvat virheet eivät kuulu tuotetakuun piiriin�

15� huolto jA KunnossApito
Takuu edellyttää Fenestran vastaanotto-, varastointi-, käsittely-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamista� Ohjei-
den laiminlyönti ja siitä aiheutuvat tuotevirheet eivät kuulu takuun piiriin�
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tAKuuehdot jA lAAtuVAAtimuKset
useIn kysyttyjä kysymyksIä

Seuraavassa on esitetty vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin� 

Ikkunat
iKKunA ei AVAudu tAi sulKeudu KunnollA
tuuletusiKKunAt 
Tarkasta että

•	 Puitteen ja karmin välissä ei ole mitään ylimääräistä (sälekaihdin, hyttyspuite, katkennut puiteliuku tms�)
•	 Tuuletusikkunan välihelat on kytketty oikein  

(ks. ohjeen kohta ”Ikkunat” > ”Lisävarusteiden asennus ja käyttö” > ”Tuuletusikkunaheloitus - Morite-välihela”).
•	 Karmissa olevat korkkipalat (kuljetus- ja asennusaikaiset tuet) on poistettu�
•	 Pitkäsuljin toimii auki ollessa moitteettomasti�

 ▸ Öljyä tarvittaessa yleisvoiteluaineella ja säädä tarvittaessa vastarautoja

muut iKKunAt 
•	 Isoimmat ikkunat pääsevät helposti retkahtamaan, jos niitä ei tueta avattaessa esim� pesua varten� Ikkunapuite voi tässä 

tapauksessa vaatia säätöä� 
(ks. ohjeen kohta ”Ikkunat” > ”Huolto” > ”Ikkunan puitteiden säätäminen”)

•	 Ikkunalukkojen jäykkyys johtuu yleensä puutteellisesta voitelusta� Lukot suositellaan voideltavan vuosittain yleisvoitelu-
aineella�

huurtuminen
uloimmAn lAsin ulKopintA
Nykyisten hyvällä lämmöneristävyydellä varustettujen ikkunoiden kohdalla on mahdollista, että uloimman lasin ulkopintaan 
tiivistyy kosteutta� Näin voi tapahtua, kun ilman kosteuspitoisuus on suuri ja ulkoilman lämpötila nousee  nopeasti (tyypilli-
sesti keväällä ja syksyllä)� Tällöin uloimman lasin lämpötila ei nouse yhtä nopeasti kuin ulkolämpötila, ja kosteutta saattaa 
kondensoitua lasin ulkopintaan (vrt� auton ikkunoiden huurtuminen)� Tämä tapahtuu usein aamuisin� Silloin, kun kondens-
sia ilmenee lasin ulkopinnassa ei kyseessä ole ikkunan tai rakennuksen ilmanvaihto-ongelmasta� Ulkopuolinen kosteus ei 
ole haitallista ikkunan rakenteille� 

uloimmAn lAsin sisäpintA
Uloimman lasin sisäpintaan kondensoituva kosteus johtuu sisäpuitteen tiiveydestä / huoneen paine-erosta ja / tai ulkopuit-
teen tuulettumisesta� Ikkunan sisäpuite ei ole suunniteltu täysin tiiviiksi, joten mikäli huoneessa on ylipaine, niin kosteus 
pääsee ikkunan välitilaan joko tiivisteen raoista tai esim� sälekaihtimen reiästä� Huoneessa olevan paine-eron voi testata 
helposti esim� sytkärillä kun tuuletusikkuna on raollaan� (huom� testaa sekä ala- että yläreunasta)� Katso ohjeet paine-eron 
tarkastuksesta alta�Ikkunan välitilan huurtuminen on tyypillistä varsinkin rakennusten ylimmissä kerroksissa� Tällöin termi-
nen paine-ero (savupiippuilmiö) muodostaa alempiin kerroksiin alipaineen ja ylempiin kerroksiin ylipaineen�

Huoneiston asukkaiden asumistottumukset vaikuttavat myös kondenssiriskiin� Usein tapahtuva saunominen tai suihkun 
käyttö sekä vaatteiden kuivatus muissa kuin kosteissa tiloissa saattaa aiheuttaa hetkellisiä kosteuskuormia asunnon ilman-
vaihdolle, joka ilmenee usein myös ikkunoiden huurtumisena�

tArKAstuslistA
Ovatko lukot kiinni? 

 
Tiivisteen toimivuuden testaaminen paperitestillä

Laita noin 5 cm leveä paperi tiivisteen väliin ja sulje ikkuna� Vetämällä paperi pois voidaan tutkia tiivisteen toimivuus� Pape-
rin pitäisi tulla pois, mutta tiivisteen vastuksen tulee tuntua� Jos paperi tulee pois helposti, pitää sisäpuite säätää (ks. oh-
jeen kohta ”Ikkunat” > ”Huolto” > ”Ikkunan puitteiden säätäminen”)� Ikkunan säätäminen kuuluu ikkunan asentajalle (ikku-
nat on perussäädetty tehtaalla)�
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tAKuuehdot jA lAAtuVAAtimuKset
useIn kysyttyjä kysymyksIä

Paine-eron testaus

Avaa tuuletusikkuna raolleen ja katso suuntaako sytyttimen liekki sisälle vai ulospäin� Ilmavirran pitäisi tulla sisäänpäin, jol-
loin huoneessa on alipaine ja ilmanvaihto toimii oikein� Mikäli huoneessa on ylipaine, pitää ilmanvaihtoa säätää (huoneil-
man tulee olla alipaineinen, jottei kostea sisäilma pääse rakenteisiin ja aiheuta rakennevaurioita)� 

Huom! Huomioi tuulen suunta ja sen voimakkuus. Luotettavimman testituloksen saamiseksi testaus suositellaan tehtäväksi 
mahdollisimman tuulettomissa olosuhteissa.  

sisimmän lasin sisäpinta (avattavat ikkunat)

Normaaliolosuhteissa nykyisillä ikkunoilla MSE-ikkunan sisäpintaan ei tiivisty kosteutta� Sisimmän lasin pinnalle konden-
soitunut kosteus on merkki poikkeuksellisista olosuhteista� Tällainen on esim� riittämätön ilmanvaihto� Huoneistossa voi 
olla myös erittäin runsaasti kosteutta (saunominen, peseytyminen, pyykin kuivatus)�  Myös verhot tai muut vastaavat voivat 
estää lämpimän ilman kierron lasin sisäpinnalla, jolloin kylmään lasin pintaan voi tiivistyä kosteutta huoneilmasta�

iKKunAstA Vetää
Vedon tunne liittyy aina ilmanvaihtoon� Varmista ensin, että huoneen ilmanvaihto toimii suunnitellusti� 

Vedon tunteelle on tavallisimmin kaksi syytä� Joko ikkunalukot eivät ole kiinni, tai korvausilmaa tulee ikkunan yläosassa si-
jaitsevasta venttiilistä ja aiheuttaa vedon tunnetta� Ongelman ratkaisemiseksi tarkasta, että ikkunalukot ovat kiinni� Venttii-
lien osalta tarkasta niiden oikea käyttö (ks� ohjeen kohdat ”Ikkunat” > ”Lisävarusteiden asennus ja käyttö” > Biobe -korvaus-
ilmaventtiili” ja ”Ikkunat” > ”Lisävarusteiden asennus ja käyttö” > ”Air-in -korvausilmaventtiili”)�

iKKunAn VälitilAAn tulee pölyä, luntA tAi hyönteisiä
Hyönteisten, katu- ja siitepölyn sekä lumen tunkeutuminen ikkunan välitilaan on jossain määrin mahdollista ja sallittua, 
koska ikkunan välitilan tulee olla tuulettuva ja siellä on myös oltava vedenpoistoreiät� Lunta voi ikkunan välitilaan tulla poik-
keuksellisissa sääolosuhteissa tai rakennuksen muodon aiheuttamien virtauksien mukana� Suosittelemme lumen poista-
mista välitilasta mahdollisimman nopeasti�

ovet
ulKo- tAi pArVeKeoVi ei AVAudu tAi sulKeudu KunnollA
pitKäsulKijAllA VArustetut oVet:
•	 Painiketta käännetään kiinni asentoon vasta sitten, kun ovi on suljettu�
•	 Varmista että pitkäsulkijan lukitus on auki-asennossa ovea käytettäessä (vääntönuppi kahvan yläpuolella), auki asen-

nossa kahva liikkuu 90 astetta�
•	 Yleisimmin ongelma ratkeaa sulkijan öljyämisellä, sulkijat suositellaan öljyttävän vuosittain� Kaikki yleiset hyvin  tunkeu-

tuvat suoja- ja voiteluaineet soveltuvat öljyämiseen�
•	Oven aukipitolaite vaatii myös säännöllistä öljyämistä toimiakseen�

luKKorungolliset ulKo-oVet:
•	 Lukkorungollisten ovien karmissa on säädettävä vastarauta, jolla säädetään oven tiiveyttä ja sulkeutumisherkkyyttä�
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tAKuuehdot jA lAAtuVAAtimuKset
reklamaatIot

KuljetuKsestA AiheutuVA reKlAmAAtion Käsittely:
•	 Kirjoita aina rahtikirjaan kuljetuksessa vaurioituneiden ikkunoiden tai ovien kappalemäärä heti havaittavien vaurioiden 

ja puutteiden osalta�
•	 Kaikki kuljetusvaurioihin liittyvät reklamaatioilmoitukset pyydetään tekemään osoitteeseen:  

jalkimarkkinointi@fenestra�fi tai numeroon 010 525 4000�
•	 Älä asenna vaurioitunutta tuotetta ennen yhteydenottoa Fenestraan�

reKlAmAAtioiden Käsittely:
•	 Tarkista kaikki tuotteet piilovaurioiden osalta seitsemän (7) vuorokauden sisällä tavaran vastaanottamisesta�
•	 Tee reklamaatioilmoitus Fenestran kotisivuille osoitteessa: 

 ▸ http://www�fenestra�fi/fenestra/yhteystiedot/yhteydenotto/reklamaatio�
 ▸ Perehdy sivulla oleviin ohjeisiin ennen reklamaatioilmoituksen tekemistä�

•	 Jos asiakkaalla ei ole nettiyhteyttä, lähetetään asiakkaalle täytettäväksi reklamaatioilmoituskaavake ohjeineen� Täytetty 
ilmoitus tulee palauttaa osoitteeseen: 

 ▸ Fenestra Oy 
Jälkimarkkinointi 
PL 1000  
01671 Vantaa

Reklamaatioita koskeviin tiedusteluihin 
vastataan ensisijaisesti numerossa  
010 525 4000 tai sähköpostiosoitteessa 
jalkimarkkinointi@fenestra.fi
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→ www.fenestra.fi, info@fenestra.fi

PL 1000 (Vanha Nurmijärventie 62), 01671 Vantaa 
puh� 010 525 4000, fax 010 525 4199


