GEALAN tõst-lükanduste
paigaldusjuhend
Käesolevas juhendis esitatud näpunäidetega soovime hõlbustada tõst-lükanduste ehituslike ühenduste planeerimist ja teostamist.

A) Sissejuhatus
А1 Ühenduse tööpõhimõte
А2 Kinnitus ja koormusjaotus

B) Paigaldusjuhend
В1 Kinnitustüüblite ava asend
В2 Lävepaku ja ülemise profiili paigaldamine
В3 Kinnitusklotside paigaldamine
В4 Kinnitusmaterjalid
В5 Tõstosa mahavõtmine ja paigaldamine
В6 Transport ja ladustamine
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A1 Kinnitamise põhimõtted
Nõuded
Akende ja uste paigaldusel peavad seina ja akna/ukse vahelised ühendusvahed vastama rangetele nõuetele:
Ühendusvahede hermeetilisus
Vastavalt kaasaegse tehnoloogia arengule peavad kõik ruumisisesed ühendusvahed olema igati ja kestvalt õhku läbilaskvad.
Niiskus võib ühendusvahesid mõjutada erineval viisil:
– veeauru difusiooniga:
Veeauru rõhu erinevuse tõttu tekib ruumi sees difusioonivool, mis külmal aastaajal võib ühendusvahe välimises (külmemas) osas põhjustada
kondensaadi tekkimise;
– niiskuse sisseimemisega:
Kui ühendusvahe hermeetik ei ole tihe, võib juba väikese sise- ja välisrõhu erinevuse tõttu soe, niiskust sisaldav siseõhk ühendusvahe
kanalisüsteemi kaudu välja tungida.
Kui seejuures õhuvool on kontaktis külmemate pindadega, võib ta jahtuda allapoole kastepunkti.
Sel viisil võib ühendusvahes tekkida märkimisväärses koguses kondensaati.
Soojusisolatsioon
Ebasoovitavate külmasildade vältimine ühenduskohtades.
Heliisolatsioon
Piisav heliisolatsioon vastavalt nõuetele.
Koormusjaotus
Aknas tekkivad koormused tuleb piisavalt ohutult ehituskonstruktsiooni edasi anda.
Veekindlus
Vihmavee kontrollimatu hoonesse ning konstruktsioonidesse tungimine peab olema välistatud.
UV-kiirguse ja kõrge temperatuuri toime ühendusvahedele põhjustab välise hüdroisolatsiooni vananemist ning võib põhjustada selle
kahjustusi.
Hüdroisolatsiooni defektid, servade kahjustused või pragude tekkimine ehitusmaterjalis võib põhjustada vee sattumise ühendusvahedesse.
Eriti probleemseteks võivad osutuda kapillaaravad mõõtmetega kuni mõni kümnendik millimeetrit.
Tuule mõju võib soodustada vee sissetungimist läbi välise hüdroisolatsiooni defektsete kohtade.

Esitatud nõuded peavad vastama ka aknadetailide
temperatuurimuutustest ning ehituskonstruktsioonide
deformatsioonist tingitud mõõtmete muutumisele.

Dokumentatsiooni
komplekti seisund

Lehekülje
seisund

09/2014

07/2016

Mastaap

Süsteem

HST-83 mm

Profiil

Lehekülg

136

А2 Kinnitamine ja koormusjaotus
Nõuded
Riiklike ehitusnormide (Landesbauordnungen, LBO) kohaselt ei tohi ehituskonstruktsioonide akende ja uste ankurkinnitus ohtu seada
inimeste elu ja tervist ning põhjustada kahju avalikule turvalisusele.
Aknatüüpi aknale või uksele mõjuvad järgmised koormused:
– aknatasapinnaga ristsuunaline koormus (näit tuulekoormus):
see koormus kandub ehituskonstruktsioonidesse kinnitusvahendite, näiteks poltühenduste, tüüblite, ankrute ja keermete kaudu;
– aknatasapinnaga paralleelsed koormused (näiteks kinnituselementide omakaal):
selle koormuse edasikandmiseks on ette nähtud kandeklotsid ja muud sobilikud abivahendid.
Aknale endale ei tohi ehitise poolt mõju avaldada ükski koormus, seega tuleb akna gabariitmõõtmete määramisel arvestada akna ja
ehituskonstruktsiooni nihkumisvõimalusega.
Paigaldusel on keelatud aknaelemendi liikumatu fikseerimine ehitise suhtes.
Erinevate materjalide vajalik kinnitamise lõtk tagatakse piisava vahemaaga karbinurkadeni ning suurte mõõtmetega
konstruktsioonelementide korral jaotatakse (seotakse) see selliselt, et osa konstruktsiooni liikuvusest võetakse vastu konstruktsiooni siseselt.
Aknatootmise juures kasutatavad tavalised kinnitusmaterjalid ei sobi reeglina akna omakaalu jaotamiseks.
Seetõttu tuleb aknaelemendid toestada (kandeklotsidega). Tuleb jälgida, et kandeklotsid ei segaks edasisi töid ning et neid ei vahetatakse või
eemaldataks.
Seetõttu peavad kandeklotsid olema hoolikalt ettevalmistatud ja paigaldatud.
Aknapinnaga ristsuunalise koormuse jaotamine
Kinnituspunktid tuleb määrata nii, et oleks tagatud koormuste õige edasikandumine ehitisse. Tavaliselt võetakse kinnituspunktide vahemaaks
joonisel 01 esitatud vahemaa.
Erijuhtumitel võib vaja olla täiendavaid kinnituspunkte. Tänapäevases tootmises on aknakarbi kinnitustüüblite (läbivate tüüblite) avade
asukoht sageli ette antud, kuid see peab siiski vastama meie soovitustele.
Joonis 01
Allkirjad joonisel
(loetamatu)
(loetamatu)

Fenster Gewicht

Akna mass

(loetamatu)
(loetamatu)
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Joonis 02 Kinnituspunktid
• = kinnituspunktid
A = kinnituspunktide vahekaugus u 500 mm,
suurim 700 mm
E = vahekaugus profiili sisenurgani on u 150 mm

Nende vahekauguste järgimine ennetab
ankurkinnituste deformatsiooni tekkimise
karbis (raamis), mis erijuhtumitel võib
põhjustada karbi (raami) pragunemise.

Joonis 03 Tüüblid

a = vähim ankurkinnituse sügavus
b = tüübli pikkus
c = vähim ava sügavus
f = võimalik kaugus servast

_
Mitmekihilise välisseina ja karpi läbiva otsekinnituse puhul ei piisa reeglina tootja poolt nõutud vahekaugusest. Sel juhul on kõige
sagedamini vajalik kasutada tugikonstruktsioone nagu nurkasid, raame jmt.
Kinnitamisel on kohustuslik jälgida elemendi välise paigalduse juures tüübliavade nõutud vahekaugust servast.
See sõltub konkreetsest ehitusmaterjalist ning on näidatud tüübli valmistaja poolt.
Sama kehtib ka ankurkinnituse sügavuse kohta seinas.
Lisaks tuleb turvaakende paigaldamisel aknakarbi ja ehituskonstruktsiooni vahele paigaldada tihend.
Tihend paigaldatakse kinnitus- ja blokeerimispunktide juurde.
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В1 Tüüblite ava asend
Joonis 04 Kinnituspunktid

Kinnitustüüblite avad võib puurida vabale raamiosale.
Avade vahekaugust raamil vt alltoodud jooniselt.
Vertikaalsed avad puuritakse kaetud profiilist tahapoole. Ülemised
horisontaalsed avad kaetakse juhtsiiniga (01.01).
Raami kinnitamise juures tuleb selle kahjustamise vältimiseks
(näiteks puurpadruniga) kasutada pikki kruvikeeramise otsikuid.
Lävepakk tuleb kinnitada selliselt, et lävepaku/tõst-lükandukse
vajumine oleks välistatud. Lävepakk kinnitatakse põranda külge
tavaliste kinnitusnurkade abil; võib armatuuritootjalt küsida ka
sobivaid monteerimise abivahendeid.
Kinnituspunktide suurim vahekaugus peab olema kuni 700 mm.
GEALANi soovitus – 500 mm (01.02).
01.03. Jätke tüübliavade kõrvale tugijalgade jaoks ruumi.
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В2 Paigaldamine
1. Asetage profiili lävepakk horisontaalselt ja toestage see kogu ulatuses.
2. Paigaldage raami ülaosa horisontaalselt. Tähtis on tagada raami lahtikäivate osade laitmatu toimimine. Jälgige kinnituspunktide
vahekaugust, vt joonis lk 4.
3. Raami vertikaalsed profiilid tuleb paigaldada vertikaalselt.
Kinnitada ankurkinnitustega raam sobilike kinnitusvahenditega ehituskonstruktsiooni külge.
Kinnituspunktide suurim vahekaugus peab olema kuni 700 mm.
4. Vajalik on kontrollida aknaava ristseisu.
5. Paigaldage lükandpooled raami sisse.
6. Fikseerige lükandpooled tasapinnaliselt.
7. Paigaldage klaasid liikuvate ja liikumatute poolte sisse.
Joonis 05 Kande- ja distantsklotside asukoht
Paigaldage klotsid nurkadest u 150 mm kaugusele.
Tähistused joonisel:
Distantsklots
Distanzklotz
Kandeklots
Tragklotz
max. 500 mm

suurim distants 500 mm
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B3 Klaaside ja kinnitusklotside paigaldamine
Järgida klaasimistööde tehnilist direktiivi nr 3!
„Klaaspakettide kinnitamine“
Klaasimise kohta vt ka „Tootmise üldised juhised“ ptk 07.
Tõst-lükandukse kinnitusklotside paigaldamine
1. Kinnitada klaasivalts ukse külge.
2. Klaasitihendite paigaldamine aknaava alumisse ossa.
3. Klaasi paigaldamine alumise tihendi peale. Paigaldada klaas ettevaatlikult raami sisse.
4. Jätta klaasi ja klaasivaltsi vahele piisav vahe.
5. Toestada klaas klotsidega (vt kinnitusklotside paigalduse direktiive).
6. Paigaldada klaasiliistud.
Fikseerige klaasi serva ja klaasivaltsi põhja vaheline kaugus; tagage vaba paigaldamine.
*Distantsklotsid (soovitatakse elastomeersest plastikust klotse kõvadusega 60–80° Shore skaala järgi)
Kandeklotsid
Annavad klaasi koormuse edasi raamikonstruktsioonile.
Lahtikäivate poolte kandklotsid peavad paiknema rullikute kohal.
Joonis 06 Kinnitusklotside paigaldamine
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°

Juhik (rullikud)
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В4 Kinnitusmaterjalid
Õigete kinnitusmaterjalide valikul on määravaks teguriks konkreetne paigaldusviis.
Kinnitusmaterjalid peavad olema seinamaterjaliga kohased.
Siin tuleb lähtuda tootja juhistest!
Enne kinnitamist
• Määrata kinnituspunktide vahekaugus (vt lk 4).
• Valida nõutavat liiki tüüblid, kruvid, poltühendused ja ankrud vastavalt seina materjalile (võimalik, et tuleb kasutada õõnesplokkide ja
gaasbetooni spetsiaaltüübleid).
• Tagada kinnitus kogu perimeetri ulatuses, sh ka ribakardina konstruktsiooni jaoks (võimalik, et erikonstruktsiooni abil).
Kõik kinnitusdetailid peavad, vähemasti, olema korrosiooni eest kaitstud. Niisketes ruumides (kaetud basseinid jmt) tuleb kasutada
roostevaba terasest kinnitusmaterjale. Märkimisel tuleb arvestada omakaalu, näiteks, elementide omakaal, täiendavad- ja ka dünaamilised
koormused, nagu näiteks tuulekoormus ja täiendavad koormused (aknale toetuvad inimesed, avamise ja sulgemise löökkoormus).
Kinnitamise protsess
Kinnitamine peab olema mehhaaniline. Vahu, liimi jms kasutamine akende kinnitamise juures ei ole lubatud.
Tõst-lükandukse peab paigaldama horisontaalselt, vertikaalselt ja ühes tasapinnas, arvestades seejuures ka vee juurdepääsu. See vastab
mõõtmete hälbele +0,15 mm meetri kohta.
Täismõõtmete hälve ei tohi siiski ületada 3 mm.
(Allikas: Klaasi ja klaasitehnika instituudi tehnilised direktiivid, Hadamari linn, juhend nr 20, 2002/6)
• Õige puurimine, perforaatoriga mitte töötada (v.a betooni puurimisel).
Karbi tüübliavade puurimisel kasutada pika sarja puuri -> pealispinna kahjustamine puurpadruniga; võib kasutada PVC-st servakaitset.
• Õõnestelliste korral puurida seguga täidetud vuugikohta (alumise kinnituse korral).
• Arvestada tüübli kandevõimet ja pikkust.
• Kasutada tüübli liigiga sobivaid kruvisid, ankruid, poltühendusi jmt.
• Puhuda puuritud avad läbi.
• Tähtis on järgida ehitusmaterjali tootja poolt näidatud kohaseid mõõtmeid materjali servast ja telgede vahel. Sellega tagatakse nõutavate
koormuste edasikandumine kinnitusvahendite kaudu ning välistatakse nende lahti tulemine ja pragude tekkimine. Akende ja uste
kinnitusmaterjalidele mõjub valdavalt ristsuunaline koormus. Reeglina ei ole sellise koormuse juures terasdetailide nihkekatkemine
ootuspärane. Kinnituspunktide nihutamine koormuse mõju ja kinnituselemendi serva suunas võib suure tõenäosusega põhjustada aknaava
betooni purunemise, kui ei järgita piisavat kaugust servast.
• Pingutada kruvid ühtlaselt; vältida karbi pingestamist
(kasutada jõumomendi piirajaga (siduriga) kruvikeerajat ja perforaatorit).
• Tuleb püüda ühtlustada kandeklotsi ja kinnituselemendi koosmõju.
• Ei soovitata kasutada naagleid, sh ka erinaagleid, kuna sel juhul ei ole võimalik paigalduse istu kontrollida.
Peale kinnitamist
Kontrollida:
• paigalduse horisontaalsus, vertikaalsus ja asend ühes tasapinnas (tolerants akna paigaldamisel)?
• kas kõik tüüblid on pingutatud?
• eemaldada rihtimis- ja fikseerimiskiilud;
• puhastada vahekohad (eemaldada puurimislaastud), vajadusel taastada vahekohad;
• akna toimimise kontrollimine.
Akna rihtimisel kasutatavad puitkiilud ei ole kasutatavad kandeklotsidena ning need tuleb pärast paigaldust eemaldada.
Kaitsekile tuleb profiililt eemaldada enne paigalduse lõpetamist.
Hilisemal eemaldamisel võib kaitsekile eemaldamine ilma jääkideta osutuda võimatuks.
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Probleemid suuremõõtmeliste tõst-lükanduste elementide paigaldamisel
Betoonist, terasest või puidust kattekonstruktsioonid tõmbuvad kokku. Seda tuleb arvestada tõst-lükandelementide mõõtude võtmisel.
Kuna selline kahanemine võib toimuda ka peale tõst-lükandukse paigaldamist, on suur eelis kinnituselementide täiendaval seadmisel.
Vastasel juhul võib reklamatsioonide korral tekkida keerukate täiendavate parandustööde või ka elementide lahti võtmise vajadus.
Seetõttu on juba praegu pakkumisel vastavad kinnitussüsteemid nagu näiteks firma SFS kinnitussüsteem Planus.
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В5 Lükandakende paigaldamine
1) Avage lükandaken ja fikseerige see väljakukkumise eest.
2) Keerake juhtsiini kinnituskruvid lahti.
3) Kruvikeeraja või peitliga kergitades võtke juhtsiin raami seest osaliselt välja
(ärge kahjustage raami).
4) Seejärel võtke juhtsiin kogu pikkuses raamis seest välja.
5) Nüüd on juhtsiin aknafurnituuri kanalis.
6) Fikseerida juhtsiin väljakukkumise eest.
7) Avada aken ettevaatlikult sissepoole (ruumi poole) ja tõsta juhikust üles.
8) Akna mahavõtmisel mitte kahjustada rullikuid.
Joonis 07/08 Poole vahetus

Joonis 09/10/11 Akna paigaldamine
Kiri joonisel: innen – sisemine pool

Paigaldamine avatava poole raami sisse koos juhtsiiniga. Asetada juhtsiin (art 6384 52) ülemise vedava rulliku peale (art 6378 52).
1) Keerata pisut akent, et saaks juhiku juhtsiini peale asetada.
2) Paigaldada juhtsiin raami sisse.
3) Paigaldada juhtsiin raami sisse. Nihutada akent, et saaks juhiku juhtsiini peale asetada. Seejärel keerata juhtsiin isekeermestuvate
aknakruvidega Ø 3,9 × 32 mm raami külge.
4)Juhtsiini kindlaks paigaldamiseks soovitame kasutada u 200millimeetrist puidust prussi. Artikkel GEALAN puudub.
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В6 Transport ja ladustamine
Tõst-lükanduste transpordil ja ladustamisel tuleb arvestada järgmist!
– kraanaga teisaldamisel tuleb kasutada sobilikke linttroppe ja tõstesilmuseid.
Raamist tõstmine laadimistööde juures on keelatud;
– elementide transport ja ladustamine vertikaalasendis
Tõstetav element peab olema kindlalt kinnitatud, et oleks välistatud selle ümberminek, lahti tulemine jmt!
Tähistused joonistel:
ZULÄSSIG
NICHT ZULÄSSIG

LUBATUD
MITTELUBATUD

ZULÄSSIG

– elementide jäik ja fikseeritud asend;
– kaitse kahjustuste eest, mis on põhjustatud:
1) maha libisemisest
2) kohale seadmisest
3) viltuseisust
4) elementide läbipaindest
5) mehhaanilisest kahjustusest
6) mustusest
– vältige otsest vastutuge;
– ärge allutage klaasitud pinna elemente otsese päikesevalguse mõjule (klaasi
purunemine)

Järgige paigaldamise üldeeskirju!
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