Parvekelasituksen käyttöohje
Avaaminen
Nosta alavetimestä (1A) ja vedä samanaikaisesti ylälukon narusta vapauttaaksesi
lasin lukitus. Käännä lasi (1B) auki 90 asteen kulmaan. Siirrä seuraava lasi reunaan
ja käännä se auki.

1A

Tuuletusasento
Nosta alavetimestä ja vedä ylälukon narusta kuten edellä on kuvattu ja avaa lasi.
Päästä ote ylälukon narusta lukitaksesi lasin tuuletusasentoon (2). Voit suurentaa
tuuletusasentoa vetämällä ylälukon narusta uudelleen.
Sivuseinälle lukitseminen
Pyöräytä kiinnitysnauha (3) uloimman lasin alapyörän ympäri. Kiristä ja lukitse
nauha.

1B

Lukituksesta vapauttaminen ja lasien sulkeminen
Irrota lasit seinälukosta. Käännä lasi takaisin liukukiskolle. Siirrä lasia kiskolla ja
varmista, että alapyörä painuu luiskan kohdalla kiskon sisään (4). Siirrä laseja
kiskolla työntämällä niitä lasin molemmista reunoista kasvojesi korkeudelta – tällöin
lasi liukuu parhaiten.
Tuuletuslasin sulkeminen
Viimeistä lasia sulkiessa nosta alavetimestä ja vedä samanaikaisesti ylälukon narusta.
Käännä lasi ja paina takaisin liukukiskolle.
HOITO JA PESU
Parvekelasituksen hoito ei poikkea tavallisten ikkunalasien hoidosta. Paras
puhdistusaine on mieto astianpesuaine. Älä käytä naarmuttavia aineita, sieniä tai
harjoja. Lasituksen alaprofiili on hyvä puhdistaa tarvittaessa irtolehdistä, roskista
yms. Huomioi turvallisuus: Korkealla olevien lasien pesu tulee tehdä jatkovarren
avulla. Kurotteleminen ilman turvavaljaita on kielletty.
HYVÄ TIETÄÄ
•
Parvekelasitus on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Lasituksen säännöllinen
käyttö ja liikuttaminen parantaa sen toimintaa ja estää epäpuhtauksien
kertymistä liikkuvien osien väliin.
•
Lasitusprofiilit ovat polttomaalattua alumiinia ja lasit 6, 8 tai 10 mm paksua
karkaistua turvalasia.
•
Lasielementtien välinen pystyrako on noin 2 mm, millä varmistetaan parveketilan riittävä ilmanvaihto ja estetään lasien huurtumista. Jiirikulmissa ja seinän
liittymäpinnoissa tämä pystyrako on suurempi, samoin kuin ensimmäisen ja
toisen lasielementin välissä.
•
Mikäli huoneistosta on ovi auki parvekkeelle, saattaa lasien pinta huurtua. Huurtumista saattaa esiintyä myös, jos huoneistossa on ylipainetta ja lämmintä ilmaa
vuotaa ikkunoista ja ovista parvekkeelle. Huurtuessa karkaistun lasin pinnassa
saattaa esiintyä erilaisia kuvioita, mikä on normaali karkasitun lasin ominaisuus.
•
Lasitusta ei ole suunniteltu täysin vesitiiviiksi, joten parvekkeelle saattaa joissain
olosuhteissa päästä vettä tai lunta. Tämä seikka on huomioitava hankittaessa
parvekekalusteita tai muita materiaaleja.
•
Lasitus suojaa parveketta sateelta, lumelta ja pölyltä. Lasituksen ansiosta
liikenne- ja muu ympäristömelu vaimenee. Lasitetun parvekkeen käyttöaika
pitenee ympärivuotiseksi. Lasitus suojaa myös parvekerakenteita (maalipinnat
ja betonirakenteet) ympäristörasituksilta.
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