
kehtib alates 15.12.2021

Standardne tehniline iseloomustus ja nõudmine paigaldus- ja viimistlustööde kvaliteedi suhtes
vastavalt lepingu punktile 1.2.

I. Paigaldus  -  sisaldab  akna  kinnitust  avasse  metallkinnitusklambrite  abil
(montaažankrud), akna alumise ääre loodimine toimu puidust kiilude abil ja vuukide
hermetiseerimist  aknaraami  ümber  montaaživahuga.  !  Firma  ei  lõika  ära
montaaživahtu, kui pole tellitud viimistlustööd.
Maksimaalne veeplekki suurus –2980mm-kõik, mis on pikem, valmistatakse mitmest
osast ja omavahel ühendatakse neetidega (ei valtsita!)
NB! Pärast  akende paigaldust  on keelatud avada aknaid  ööpäeva jooksul!!!  Pärast
ettenähtud aega,  avab  tellija oma  jõuga   aknad,  selleks  on  vaja  keerata  aknaling
horisontaalasendisse. Et akent avada tuleb kasutada mõistliku jõudu ning eemaldada
montaažiklotsid.

II. Akna põskede siseviimistlus on jaotatud kolme kategooriasse:
1. Esimene kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid):

1.1. cyproki paigaldus Penoseal vahuga vana akna põse peale ja selle järgi;
1.2. cyproki peab olema tasapinnas seina äärega;
1.3. seina ja cyproki vahe kaetakse kleepuva kipsiga KNAUF (peale kuivamist    on

värv hele hall);
1.4. aknalaua alune kaetakse kleepuva kipsiga KNAUF (kuivamisel: värv hele hall),

töid  teostatakse  ainult  selles  ulatuses,  mis  rikuti  vana  aknalaua
eemaldamisega;

1.5. cyproki värvimine lateks värviga (valge värv);
1.6. raami ja Cyproki vahe kaetakse akrüülhereetikuga;
1.7. suurema prahi koristamine kottidesse; 
1.8. prahi ja vanade aknaraamide äravedu objektilt toimub lisatasu eest vastavalt

firma kehtivale hinnakirjale. 
2. Teine kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid): 

2.1. viimistlustööd, nimetatud esimeses kategoorias ja lisaks:
2.2. lihvimine ja valge värviga värvimine aknalaua alt;
2.3. cyproki ja seina vahe äärtesse paigaldame valged plastikust iluliistud.

3. Kolmas kategooria (tööde loetelu ja kasutatavad materjalid):
3.1. viimistlustööd, nimetatud esimeses kategoorias ja lisaks:
3.2. lihvimine ja valge värviga värvimine aknalaua alt;
3.3. cyproki ja seina vahe äärte lihvimine ja värvimine valge värviga.

III         Välisviimistlus
1. Välisviimistlus kleepuva kipsiga KNAUF – aknaraami ja välispõse vahe                       

kaetakse kipsiga KNAUF (kuivatamisel: värv on hele hall). Teostatakse ainult            
paneelmajades. NB! Selle töö teostamine alla 0°C on keelatud. 

2. Välisviimistlust iluliistudega (metallist nurgad) teostatakse plokk- ja      
tellismajades vastavalt hinnakirjale.

3. Välispõskede taastamist (näiteks, kui fassaad oli renoveeritud) teostatakse ainult 
lisatasu eest.

  Tellija (allkiri) _______________


