Käsienpesu/ Siivous/ Pesualtaat

Putkisuojan asennusohje

1. Tarkista ensiksi, että putkisuoja mahtuu korkeuden puolesta altaan ja lattian väliin.
putkisuojan vakiokorkeus on 650 mm ja jos allas on asennettu vakiokorkeuteen 850
mm lattiasta, niin putkisuojan takaosan alareunan ja lattian väliin jää 50 mm rako.
Halutessasi raon pienemmäksi asenna allas alemmaksi, mutta ei enempää kuin 40
mm. Vastaavasti jos haluat raon suuremmaksi, asenna allas ylemmäksi. Tilauksesta
teemme myös vakiokorkeudesta poikkeavia putkisuojia max. korkeus 1000 mm.
2. Seuraavaksi tarkista, ettei vesilukko ylitä asennustelineen ulkoreunaa yli 50 mm ja
etureunaa kohden oleva vesilukko on lyhimmässä asennossa, eikä poikkea
sivusuunnassa yli 20 mm keskikohdasta. Mitoituksella tarkoitetaan altaan mukana
toimitettua vesilukkoa.
3. Katso altaan keskikohta kiinnitystelineen keskeltä ja tee merkki samalle linjalle 20-50
mm putkisuojan alareunasta ylöspäin. Normaalikorkeuteen asennetussa altaassa
merkki laitetaan kiinnitystelineen pohjasta alaspäin 590-600 mm. Jotta tukirauta tulisi
vaakasuoraan, merkitse vatupassia avuksi käyttäen merkit kummallekkin puolelle
keskikohtaa 50-100 mm keskikohdasta. Poista tukiraudan liimateipin suoja ja paina
tuki seinään kiinni, niin että tukiraudassa oleva keskireikä on merkin keskikohdalla ja
tukirauta on vaakasuorassa. Jos haluat varmistaa tukiraudan pysyvyyden seinässä,
voit kiinnittää sen ruuveilla kiinni seinään, tukiraudassa olevista rei’istä. Kiinnitys
propuille olevat reiät voit porata suoraan hakasissa olevista rei’istä 8 mm poranterällä (
älä irrota hakasta seinästä) ja painaa reikiin muoviset kiinnitys proput ja sen jälkeen
kiinnittää ruuvit paikoilleen.
4. Seuraavaksi laita putkisuoja altaan kiinnitystelineessä oleviin kiinnitysuriin ja paina
putkisuoja niin syvälle, että takareuna on seinässä kiinni. Levitä hieman putkisuojan
alaosaa ja laita putkisuojan sisäänpäin käännetty reuna hakasen alle. Putkisuoja on
paikallaan ja kaunis kokonaisuus on valmis käyttöön. Normaali asennusaika on 2-5
minuuttia, mutta vaikka menisi hieman enemmänkin aikaa, niin pääasia on että työ on
tehty huolellisesti, näin varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö.
5. Jos sinun tarvitsee ottaa putkisuoja pois huoltoa tai puhdistusta varten, vedä ensin
putkisuojan alaosasta reunoja hieman sivulle, niin että hakaset irtaantuvat pois
putkisuojan reunoista ja vedä sitten suojaa itseesi päin irti kiinnitystelineestä.
6. Onneksi olkoon! olet saanut työsi päätökseen ja voit nauttia kauniista ja laadukkaasta
kokonaisuudesta.
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