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SAUNANLASISEINÄN ASENNUSOHJE 

Valmistelut ennen asennusta: 

Laseja ei saa laittaa suoraan kovalle lattialle (laatalle / kivelle). 
Laita lasien alle pahvia, mattoa, puut tms. joka estää lasien laskemisen koville 
pinnoille. Lasin ja seinän sekä lasien väliin on myös laitettava joustava 
pehmuste. 
 
Tarkista, että toimitus sisältää kaikki tuotteet: 

• lasit 

• saranat 

• vedinnuppi 

• u-listat 

• lasituskiilat sivuikkunoiden ja sivuseinien alle u-listan sisään. 

• ylähelat ylälasi kiinnittämiseen (jos kuuluu tilaukseen) 

 
Lasien asennusjärjestys: 

• Asenna ensin sivulasi ( t ) ja / tai sivulasiseinä ( t ), 
sitten ylälasi ja lopuksi ovi. 

 

 

SIVULASI (tai sivulasiseinä) 

LASIOVI 

YLÄLASI 



 

www.nettilasi.com 

asiakaspalvelu@nettilasi.com 

 

SIVULASIEN ASENNUS 

 
Mittaa lasienlinja seiniin, kattoon ja alapintoihin. Huolehdi että kaikki lasit on 
samassa linjassa vaaka- ja pystysuunnassa. Sahaa u-listat lopulliseen mittaan. 

Kiinnitä u-listat lasilinjan mukaisesti liimaamalla tai ruuvein. 

HUOM ! (Jos sivulasi / sivuseinä on leveämpi kuin oviaukko) 
 
Jos sivulasit ( t ) tai sivuseinä ( t ) ei mahdu oviaukosta päin menemään 
paikoilleen kiinnitä ylä- ja alalista ruuvilla ovenreunasta n. 250mm kiinni yhdellä 
ruuvilla.  
 
Näin saat u-listat käännettyä hieman lasilinjasta vinoon joka mahdollistaa lasin 
ujuttamisen kiilojen päälle paikoilleen. 
 
 Älä työnnä lasia pohjaan saakka ennen kuin olet kääntänyt lasin lasilinjan 
mukaiseen asentoon ja lisännyt seinänviereen myös toisen ruuvin   
ylä ja ala u-listaan. 
 

 

HUOM ! Käytä ruuvia joka on tarpeeksi matala tai upota ruuvi u-listaan niin että 
lasi ei ota kiinni ruuviin kiilojen kanssa.  

Asenna lasituskiilat u-listan sisään 2kpl noin 100mm u-listan reunasta, näin lasi 
ei ole suoraan u-listan päällä.  
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YLÄLASIN ASENNUS 

 
Kiinnitä ylälasi sivulasiin (-laseihin) tai sivuseinään (-seiniin) yhdyskiinike heloilla 
ja/tai seinäkiinike heloilla. 

 

  Yhdyskiinike lasista – lasiin 

 

 Seinäkiinike seinästä - lasiin 
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OVILASIN ASENNUS 

 
Kiinnitä oveen saranat saranakoloihin kiinni. 

HUOM ! saranat ei saa olla suoraan lasia vasten, välissä oltava tiiviste lasin 
kummallakin puolella.  
Lasi ei saa olla kosketuksessa metalliin. 
 
Jos ovi kiinnitetään suoraan seinään jätä oven yläpuolelle n. 5mm käyntiväljystä 
eli rakoa. Säädä oven korkeus alla puolelta puupaloilla sopivaksi, näin saat 
merkittyä saranoiden ruuvin reijät oikeisiin kohtiin. 

Mikäli ovilasi kiinnitetään sivulasiin, asenna lasista-lasiin sarana lasissa olevaan 
saranakoloon. 

ÄLÄ unohda tarkkailla lasilinjaa ! 

 

Ovilasi on kiinnitetty ja saranat ( sekä mahdolliset yläkiinnikkeet ) kiristetty. 
Aseta ovi lasilinjanmukaiseen kohtaan ja säädä/kiristä kuusioruuvit saranoissa. 
Avaa ovea muutamia kertoja 90 astetta, niin säätömekanismi alkaa toimia. Ovi 
keskittyy säädettyyn kiinni asentoon. Jos näin ei ole säädä uudestaan 
saranoiden keskikohtaa. 

 

 

Asennusta helpottavat 

oikeankorkuiset puupalat. 
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VIIMEISTELY 

 
Tiivistä sivulasit / -seinät u-listoihin silikonilla lasien molemmin puolin ja asenna 
vedinnuppi paikoilleen. 

Tiivistyksen voi myös tehdä puu rimoin joka on joskus näyttävämpi vaihtoehto. 
Tiivistämisen voi joskus jopa jättää kokonaan tekemättä, mikäli pinnat ovat 
erittäin suorat.   

Kiristä saranoita ja yläheloja noin viikon kuluttua vielä kerran. 

 

HUOLELLISESTI VIIMEISTELTY LISTOITUS ANTAA SAUNALLE 
SILMIÄHIVELEVÄN SILAUKSEN ! 

  


