UKSE PAIGALDUSJUHEND (siseuksed, klaasuksed)
TÄHELEPANU ! USTE PAIGALDAMISEL ON SOOVITATAV KASUTADA
OSKUSTÖÖLISI!
Enne paigaldamist lugege tähelepanelikult läbi kogu paigaldus- ja hooldusjuhend.
Hoiustamine enne paigaldust
Enne paigaldamist peab kontrollima ukse seisundit.
Uksi tuleb hoida ventileeritud ja kuivas ruumis, asetatuna siledale pinnale - horisontaalasendis.
Paigaldusjuhend :
Kasutada tuleb õigeid töövahendeid: kruvikeeraja, haamer, mõõdulint, vesilood, kiilud, kruvid
jne.
1. Eemalda tootelt pakend.
2. Kontrolli, et ava on piisava suurusega .Vajadusel vii ava mõõt sobivusse uksega (1530 mm suurem lengi gabariitidest).
3. Kontrolli, et ava, millesse asud ust paigaldama, on täisnurkne ja loodis. Vajadusel
korrigeeriava
4. Paigaldamise käigus tuleb vältida lengi väänamist.
5. Uksed on mõeldud asetamiseks lõpliku põrandakatte peale. Jälgi, et lävepaku alune
pind oleks sile ja loodis. Vajadusel toesta lävepaku alune tühimik kiilude või
puitklotsidega vältimaks tema hilisemat läbipaindumist pealeastumisel.
6. Klaasukse puhul aseta põrandale kaitsevineer või papp , sest klaasukseleht võib
kergel kokkupuutel põrandaga puruneda.
7. Alusta loodimist hingede poolsest lengist ning kinnita see kruvidega, seejärel
lukupoolneleng.
8. Lengi fikseerimiseks kasutatakse kiile mõlemale lengipoolele kohakuti (16-20 kiilu
uksele) ja kiilud peavad asetsema kruviaukude juures .Kruvid vali vastavalt
seinatüübile.
9. Lengi ja lõpliku põrandakatte vahele on soovitav jätta 1 - 2 mm. õhuvahe (kui ei ole
tuulutus- ega lävepakku). Niisketesruumides 5-10 mm.
10. Kontrolli, et lengi ja ukselehe ( klaasi ) vahe oleks võrdselt (3-4 mm) igast küljest .
11. Kontrolli, et lengi diagonaalid peavad olema ühepikkused.
12. Ukselengi ja seina vahele kasuta montaaživahtu (jälgides vahu kasutusjuhendit)
13. Liigse vahu kasutamisel, vahu järelpaisudes, võib leng deformeeruda, millest
tulenevalt võib ukse kasutamine olla võimatu või komplitseeritud. Selle vältimiseks
aseta enne vahu kasutamist lengi küljepuude vahele 1-2 horisontaaltuge, jälgides, et
tugede otsad ei vigastaks lengi pinnaviimistlust. Hoia tugesid kuni vahu täieliku
kõvastumiseni.
14. Vajadusel kinnita lävepakk ka põrandasse kruvidega.
15. Paigalda piirdeliistud või viimistle paled lengideni.Ust ja lengi kaitse kile või

maalriteibiga. Eemalda maalriteip kohe peale tööde lõpetamist, vältimaks selle
kinnikleepumist.
16. Paigalda käepidemed, sulgurid jms.
17. Kontrolli veelkord ukse vaba liikumist ja sulgumist ning vajadusel reguleeri
ukselehe asendit hingedes asuvate reguleerkruvide abil.
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