SISEUSTE PAIGALDUSJUHEND
1. Paigaldusjuhend
1.1.

Siseuks on mõeldud kasutamiseks köetavates ruumides. Uks ei sobi kasutamiseks
välisuksena ja vaheuksena siseruumides, millede temperatuuride erinevus on üle 5 (viie)
kraadi.

1.2.

Siseust ei tohi ladustada ja paigaldada suure õhuniiskusega ja/või suurte õhutemperatuuri
kõikumistega ruumide vahel!

1.3.

Siseuksi ei tohi ladustada otse maapinnale või betoonile, vaid horisontaalselt tugevale ja
korrektsele kuivale alusele.

1.4.

Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine, üle värvimine. Vajadusel
konsulteerige tehase esindajaga.

1.5.

Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse
kahjustumist viimistlustööde ajal.

2. Paigaldus
2.1.

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning veenduge, et seinaava
on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm
suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava. Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne
ning jäik.

2.2.

Ukseleng kinnitage kiiludega ukseavasse kinnituskohtadest kõrgemal, nii et hingede
poolne külg oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage
pikka (nt. 2m) vesiloodi.

2.3.

Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külg. Kinnitustarvikute sobivust erinevate
seinamaterjalidele tuleb täpsustada kinnitustarvikute tootjaga.
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2.4.

Asetage uks hingedele ja kontrollige, et lengi vastusepool oleks sirgelt seinas. Kontrollige,
et lävepakk oleks loodis, vajadusel toestage lävepakku, et vältida läbipaindumist
pealeastumisel. Mõõtke, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed. Kontrollige, et ukse ja
lengide vahe oleks ühtlane, lengide ja ukse servad peavad jooksma paralleelselt. Vajadusel
korrigeerige lengide asendit ning paigaldage lisa kiilud.

2.5.

Kinnitage leng lõplikult kruvidega.

2.6.

Ukse paremaks sulgumiseks reguleerige vajadusel luku vasturauda.

2.7.

Paigaldage lisafurnituur ja plastkorgid montaažiavadesse.

2.8.

Tihendage ukselengi ja seina vahe isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht).
Montaaživahu puhul toestage vajadusel lengid, et ei toimuks lengide deformeerumist.
Montaaživahu kasutamisel jälgige tootjapoolseid juhiseid.

2.9.

Sirge servaga paarisuste või laiendiga uste passivse ukselehe kinnitusriivide plasttüüblite
avade puurimiseks lengi horisontaali ja lävepaku külge kasutage 20mm puidupuuri.
Paigaldage tüüblid.

2.10. Paigaldage sirge servaga paarisuste või laiendiga uste puhul Teile sobivale ukselehele kahe
ukse vahet varjav katteliist.

Lugupidamisega,
OÜ Nominete Projekt
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