FINERA® KAIDEJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE
Kiinnittäessäsi kaiteita, noudata näitä ohjeita ja tee kaiteiden kiinnitys siten,
että ne eivät pääse irtoamaan kiinnityksistään missään tapauksessa. Mikäli huomaat puutteita tai
parannusehdotuksia asennus ohjeeseemme, vastaanotamme mielellämme palautettanne.
Jos kaiteisiisi ei tule Presidio-kaidetolppia vaan pelkät kaide-elementit esim. vanhojen tolppien
väliin, aloita kohdasta työvaihe 4.
Työvaihe 1:
- valitse aloituspiste (tolppa) ja jaa tolpat ja kaiteet niiden tuleville paikoilleen
- mittaa ja merkkaa kaidelinja sekä teräksisten tai puisten tukitolppien paikat (esim. linjalanka tai
värilanka)
- huomioi tolpissa, että kaideosien mitta on tolpan vinyyli putkien sisämitta
- tarkista myös alustan suoruus / mahd. tasoerot, tarkista vaakasuoruus
- käytä tolppainserttien kiinnittämiseen tarpeeksi pitkiä pultteja, puuhun ja betoniin kiinnitettäessä
seuraa paketin ohjeita (betoniin kiinnitettäessä tarpeeksi pitkiä M8 betoniankkureita, puuhun
kiinnitettäessä tukipala rakenteen rungon alle tai tarpeeksi pitkät täkkipultit, esim. 100mm pitkät)
Työvaihe 2:
- kiinnitä tukitolppa ja säädä se suoraan
- jos metallinen tukitolppa, kiinnitä tolpan alumiinivasteet oikealle korkeudelle siten, että kaikki
kaiteen kiinnityskauluksen ruuvit menevät alumiinista läpi
- kiinnitettyäsi kaikki tukitolpat ja alumiinivasteet, tarkista vielä suoruus ja kiinnitysruuvien kireys
Työvaihe 3:
- laita tolppien vinyyliprofiilit ja helmakaulus paikoilleen
- kaiteet on mitoitettu siten, että alavaakan alapinnan korkeus lattiasta on 50 mm (tällöin kaiteen
yläjohteen korkeus on 1050mm)
- merkkaa alavaakaprofiilin kiinnitysinserttien ruuvien reikien paikat vinyylitolppaan tai seinään
- poraa alkureiät 3,5-4mm poralla vinyylin ja alumiinivasteen läpi
Työvaihe 4:
- jos olet tilannut kaiteet ylipitkinä (pitempi kuin tolppien sisäväli) , lyhennä kaide tolppien väliin
sopivaksi. Tee ns. tiukka sovite, niin kaide pysyy paikallaan tolppien välissä asennettaessa.
- poraa 8mm tai 10mm vesireiät alavaakaprofiiliin n. 5 cm molemmista päistä
- laita alavaakaprofiilin kiinnityskaulukset profiiliin ja ruuvaa ne kiinni tolppaan
(huom. laita alavaakan ja yläjohteen sisällä olevat tussimerkit samaan päätyyn)
- yli 1800 mm pitkissä kaiteissa on alavaakaprofiilin alla tukijalan reikä tai mukana toimitettu
tukijalka. . Mitoita tukijalka 3mm liian pitkäksi ja laita se paikoilleen.
Työvaihe 5:
- laita kaiteen pystyprofiilit alavaakaprofiilin reikiin
Työvaihe 6:
- tarkista yläjohteen mitta, laita pystyprofiilit kaiteen yläjohteen reikiin
- laita yläjohteen kiinnityskaulukset paikoilleen
(varmista että kaikki pystyprofiilit ovat alavaakaprofiilin pohjassa)
- tarkista korkeus, merkkaa ruuvinreikien paikat tolppiin
- työnnä kaide sivuun, poraa alkureiät ja ruuvaa yläjohde kiinni tolppiin tai seinään
- laita kiinnityskaulusten ruuvien suojatulpat paikoilleen
Työvaihe 7:
- liimaa tolpan hattu siten, että levität liimaa hattuun ja laitat hatun paikoilleen
(älä käytä liikaa liimaa ettei se valu tolpalle)

Onnittelut, kaideasennuksenne on valmis, eikö ollutkin helppoa ja vaivatonta ja lopputulos
palkitseva. Kiitos hyvästä yhteistyöstä.

