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JL VAHVA lumiaita - Asennusohjeet
Ennen asennuksen aloittamista on huolellisesti perehdyttävä asennusohjeeseen!

1. Asennuksen valmisteleminen
Toimituksen vastaanottaminen
Tarkista, että toimitukseen sisältyvät kaikki tilatut ja rahtikirjaan merkityt tuotteet. Mahdollisista
vaurioista on heti ilmoitettava tuotteiden myyjälle ja tehtävä asianmukainen virheiden ja
puutteiden laajuutta koskeva merkintä myös rahtikirjaan.

Viallisen tuotteen käyttö on kielletty!
Huomioimme 7 päivän sisällä toimituspäivästä saapuneet tuotteiden mittoja ja laatua koskevat
reklamaatiot. Tuotteiden takuuehtoihin voit kotisivuillamme. Kuljetuksen aikana syntyneistä
vaurioista on vastuussa kuljetuspalvelun tuottaja. JanLa Oy ei ota vastuuta asennusohjeista
poikkeavalla tavalla asennettujen tuotteiden vaihtamisen aiheuttamista kustannuksista.

Tuotteiden käsittely ja varastointi
Tuotteet lastataan kuljetusajoneuvosta rakennustyömaalle etukäteen rakennetulle alustalle, joka
sijaitsee maasta vähintään 20 cm korkeudella ja koostuu vähintään metrin välein sijoitetuista
poikittaistuista. On suositeltavaa, että tuotteita kuljetetaan nosturilla varustetulla ajoneuvolla.
Tuotteet on yleensä pakattu jo tehtaalla ja niiden nostaminen on nosturin ja alustan kanssa
helppoa. Jos nosturia ei ole käytettävissä, voidaan tuotteet purkaa kuormasta myös yksi
kerrallaan. Tässä kohtaa on vältettävä tuotteiden hiertymistä toinen toisiaan vastaan, tuotteet
nostetaan, niitä ei saa vetää. Leikkausreunat tai vastaavat saattavat vaurioittaa pinnoitteita.
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2. Asentaminen ja huolto

Asennus sileille peltikatoille sekä suoraprofiiliin
Asennusväli noin 1 000 mm. Kiinnikejalan pohjaan liimataan tiivistenauha läpimenoreikien
tiivistämiseksi. Kiinnikejalat ruuvataan 7 x 50 mm LVI-ruuveilla kattotuoleihin (vähintään 3 kpl /
kiinnike).Myös ruodelautoihin kiinnittämisellä saavutetaan riittävä kiinnityslujuus. Tällöin on
kuitenkin huomioitava, että ruoteiden on oltava vähintään 22 mm vahvuista täyskanttista lautaa ja
kiinnitysruuvien osuttava siten, etteivät ne halkaise tai murra lautaa. Lumiaitaprofiili kiinnitetään
kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm ruuvilla. Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm
ruuvia.
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Asennus konesaumakatoille
Kiinnikejalat asennetaan jokaiseen pystysaumaan tai joka toiseen riippuen lappeen pituudesta,
lumiolosuhteista tai muista seikoista, jotka arvioidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti.
Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä M8 x 30 mm ruuvilla saumaan. Pulttien
kiristysmomentti 28 Nm. Profiili (malli A) kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm
ruuvilla. Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm ruuvia.

Huolto
Lumiaitojen asentamisen yhteydessä aiheutuneet mahdolliset katteen vauriot tulee korjata heti
korjausmaalilla, jota voi ostaa JanLalta. Lumiaitohin takertuneet roskat (oksat, lehdet tms.) tulee
poistaa säännöllisesti. Vioittuneet tuotteet tulee vaihtaa uusiin.
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