
DESIPO OVIPANELIEN ASENNUSOHJE  Asennukseen ryhtyessäsi tarvitset:    
-Ristipäisen ruuvimeisselin - Puukon - Nihkeän pyyhinliinan - lyijykynän

1. Kierrä 4x25 mm ruuvit 
saranoihin ennen panelien 
asennusta. 

2. Irroita vedin ja peitekilpi ja 
varmista panelien mitoitus 
merkitsemällä esim. 
lyijykynällä panelien korkeus 
oveen. 

3. Puhdista ovi irtoavasta 
aineesta huolellisesti ja anna 
kuivua. 

4. Irroita panelin 
kiinnitysteippien 
suojamuovit. 

5. aseta kiilat ohuempi puoli 
ovea vasten oven molemmille 
reunoille ja asenna alin 
paneli kapea osa ylöspäin. 

6. Paina alimmainen paneli 
kiinni ja varmista 
sivusuunnan keskitys. 

7. Asenna keskimmäinen 
paneli alimmaista vasten ja 
varmista reikien kohdat. 

8. Asenna ylin paneli kapea 
osa alaspäin ja paina kiinni. 

9. Avaa ovi ja puhdista pinta 
huolellisesti irtoavasta 
aineesta ja anna kuivua. 

10. Aseta kiilat oven alle 
lukiten ovi aukiasentoon. 

11. Asenna alin paneli 
kiilojen päälle kapea osa 
ylöspäin ja paina kiinni. 

12. Asenna keskimmäinen 
paneli ja varmista reikien 
kohdat.

13. Asenna ylin paneli kapea 
osa alaspäin ja paina kiinni. 

14.

Mikäli huomaat 
paneliasennuksessa virheen 
irroita panelit heti ja asenna 
uudelleen. 
Akryylivaahtoteippi saavuttaa 
90 % loppulujuuden 24 
tunnissa. Asennuslämpötila 
min. +15 astetta.

Mikäli haluat oven 
reunat panelin kanssa 
samansävyisiksi, 
suosittelemme reunan 
maalausta ennen 
panelien asennusta.
Mikäli oven vanha 
pinnoite irtoilee tai ovi 
on niin kiero etteivät 
teipit kiinnity kunnolla, 
ei teippikiinnitystä 
yksistään suositella vaan 
kiinnitys on 
varmistettava kulmista 
ruuvein.
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Listojen asennus

 
1. Poista karmiruuvien suojatulpat. 
Sivulistoja on 4 kpl samanmittaisia, 
ylä- ja alalistoja 1 kpl kutakin. 

2. Aseta ensin ylin sivulista urapuoli 
ovea vasten 4 mm välyslistoja apuna 
käyttäen. 

3. Naulaa lista kiinni ja kiinnitä muut 
sivu-ja ylälistat samoin. 

4. Aseta ohuempi kynnyslista 
paikoilleen. 5. Ruuvaa kynnyslista kiinni. 6. Asenna tiivisteet päältä painaen 

uraan , älä venytä. 

7. Kiinnitä pintahelat. Valmis ovi.

http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/53.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/54.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/24.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/26.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/44.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/46.jpg
http://www.akusolvers.fi/aanieristys/desipo/asennus/52.jpg

	DESIPO OVIPANELIEN ASENNUSOHJE			 Asennukseen ryhtyessäsi tarvitset:    			-Ristipäisen ruuvimeisselin - Puukon - Nihkeän pyyhinliinan - lyijykynän
	Listojen asennus


