OÜ KODUAKEN AVATÄIDETE PAIGALDUSJUHEND
Ettevalmistus
1. Kontrolli, kas paigaldatav avatäide sobib mõõdult olemasolevasse avasse. Mõistlik
montaazivuuk on 5-30mm.
2. Eralda avatav osa (raam) lengist.
3. Kui kasutad paigaldamiseks kinnitusklambreid, kinnita need lengi külge.
4. Vajadusel (kui kinnitusklambrid profiili soones on kergesti nihutatavad) kinnita need
täiendavalt fikseerimiseks isekeermestuva kruviga lengi külge.

* - lubatud maksimaalne klambrite või kinnitusavade vaheline kaugus.
X - kinnitusklambri või läbiva kinnitusava kaugus nurgast. Kinnituskohad valgel profiilil 150mm ja värvilisel
250mm.

Avatäidete kiilumine ja kinnitamine
1. Paigalda avasse alumised kandeklotsid nii, et need oleksid horisontaalselt loodis.
2. Aseta leng avasse.
3. Teosta lengi lõplik loodimine ja kiilumine (joonis 1). Arvesta siinjuures PVC-profiili
joonpaisumisega temperatuuri muutudes ning profiili piiratud jäikusega (ära kiilu lengi
ülemäära pingesse). Samas peab leng olema fikseeritud ja ei tohi liigutamisel järele anda.
Joonpaisumine Eesti kliimas võib olla valgel profiilil kuni 1,5 mm/m ja värvilisel kuni 2
mm/m.
4. Fikseeri leng avasse. Sõltuvalt seinakonstruktsioonist kasuta klambrite
kinnitamiseks tüübleid, kruvisid või müüriankruid (joonis 2) . Juhul kui kinnitamine
toimub läbi lengi (ilma kinnitusklambriteta), puuri eelnevalt lengi avad. Avade samm
olgu sama nagu oleks kinnitusklambritel. Siinjuures tuleb eelnevalt jälgida, et
kinnitus ei satuks seinakonstruktsioonis ebasobivasse kohta (näiteks vuugi- või
prusside vahele).
5. Aseta raam lengi tagasi ning kinnita sulused.
6. Veendu, et aken töötab tõrgeteta.
MÄRKUSED:
•

Suuregabariidiliste avatäidete puhul on otstarbekas fikseerida lengi mõned
kinnitusklambrid juba enne täppisloodimist, jättes alles hilisema korrigeerimise

•

võimaluse.
Kandeklotse ja kiilusid ei tohi hilisemate tööde käigus eemaldada !

Vuukide tihendamine
1. Puhasta seinakonstruktsioon vuugi piirkonnas tolmust ja mustusest
2. Kuuma ja kuiva ilma korral võib seinakonstruktsiooni veepritsi abil eelnevalt niisutada.
3. Täida seinakonstruktsiooni ja lengi vaheline vuuk ettevaatlikult montaazhivahuga. Jälgi
sealjuures, et vahtu oleks doseeritud ühtlaselt ja optimaalses koguses (vahtu ei peaks
olema nii palju, et see paisudes seina ja lengi vahelt välja pressib, samas ei tohi jääda
puudulikult tihendatud kohti).

MÄRKUSED:
•

Kuna eri tootjate montaazhivahtude paisumisnäitajad on erinevad, siis enne
vuukide tihendamist võiks teha vahu paisumisproovi.

•

Vähendamaks riski, et montaazhivaht vuugis paisumisel akna lengi deformeerib, võib enne
vahu laskmist asetada lengi ja raami vahele profiilisüsteemile sobivad vaheklotsid.
Montaazhivaht ei tohi pärast vuukide välisviimistlust jääda avatuks UV-kiirgusele.

•
•

•

Parema tulemuse saamiseks on soovitav seina ja lengi vaheline vuuk selle õuepoolses servas
täita isepaisuva tihendiga ning montaazhivaht katta seest lengi ja seinakonstruktsiooni
ühendava aurutõkketeibiga.
Akent ei tohi avada 24 h ja ust 12 h jooksul pärast vahuga tihendamist.

