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Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. 
Tarkista että tuote on ehjä ennen asennusta.

Säilytä ja kuljeta lasit aina pystyasennossa. 
Älä milloinkaan laske niitä paljaalle lattialle, 
laattalattia on huonoin mahdollinen säilytyspaikka. 
Laita alle esimerkiksi paksuja pahveja tai laudan 
palat. Säilytä lasit esimerkiksi seinää vasten 
nojaamassa.Suojaa myös seinän ja lasin väli.

Kun nostat ja asennat laseja, niin pyydä apua. Varo erityisesti nostaessasi laseja, 
ettei lasin nurkka osu lattiaan. Pienikin hipaisu voi pahimmillaan rikkoa lasin.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet
Ruuvinväännin tai ruuvimeisselikin riittää Lasien nostamiseen tarkoitetuista imu-
Porakone + seinämateriaalin mukaiset terät kupeista on apua, mutta ne eivät ole 
Linjalaser tai vatupassi välttämättömät.
Suojakäsineet ja lasit

Asennus

Mittaa ensiin lattian mahdolliset kaadot ja ota nämä huomioon listojen mitoituksessa.
Mukana tulevat listat ovat tarkoituksella ylipitkät, jotta lasien saa asennettua myös vinoihin pintoihin.
Kiinnitä huomiota mitoitukseen, että listat eivät ole ainakaan lasia pidemmät, yleensä siistein lopputulos
tulee jos lista on 1-2mm lyhyempi kuin lasi.

Kiinnitä lista seinään ja lattiaan. Älä koskaan ruuvaa listaa lattiaan vaan käytä aina vain liimaa.
Seinässä voit käyttää myös matalakantaisia ruuveja, tiivistä seinän reiät huolellisesti silikonilla. 

Nosta lasi listojen sisään ja kiinnitä se liimaamalla. Silikoni tai polymeeriliimamassa toimivat hyvin.
Tarvittaessa laita lasin alle korokepaloja esim muovista tai kumista jos lattiassa on kaatoa. 

Tue lasi liiman kuivumisen ajaksi ja lopuksi tiivistä silikonilla listan ja seinän väli, jotta vesi ei pääse
listan alta.

Huolto- ja hoito-ohjeet
Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä 
lasipinnat säännölllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä 
pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan 
käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää
denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää 
ja puhdasta liinaa. 

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman 
pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.
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