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BJELIN FISKBENSPARKETT

 
Låssystem 2G/5G®



BJELIN ASENNUSOHJEET  
FRIISI KALANRUOTOPARKETTIIN 
 
Asennusohjeet friisin ja koristereunuksen asentamiseksi Bjelinin kalanruotoparkettiin  
Ole hyvä ja lue asennusohjeet huolellisesti. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Bjelin-
jälleenmyyjääsi tai suoraan Bjeliniin.  
Huomioi, että nämä ohjeet ovat lisäohjeet Bjelinin kalanruotoparketin asennusohjeisiin.  
 
Yleistä  
 
Friisiin ja koristereunukseen voi käyttää samoja sauvoja, joita käytetään kalanruotoparketin 
asennukseen. Kulmassa koristereunuksen voi asentaa suoraan tai jiiriin. Tärkeintä on, että  
koko kalanruotolattian reunassa on kokonainen naaraspontti, jotta friisikappaleen voi asentaa lattian 
ja seinän väliseen tilaan.   
 
Suora koristereuna  

On olemassa kaksi tapaa asentaa suora koristereunus - erona on vain se, mihin haluat sijoittaa 
sovituspalan. Voit sahata viimeisen sauvan sovituspalaksi  tai laittaa sovituspalan keskelle 
koristereunaa.  
Jos haluat sijoittaa sovituspalan keskelle, sinun pitää yhdistää joka kulma A- ja B-sauvalla ja 
varmistaa, että koko lattian kulman ympärillä on kokonainen naaraspontti. Asenna sen jälkeen 
kummaltakin sivulta kohti keskustaa.  
Kun olet päässyt keskustaan, sinun täytyy katkaista naaraspontti käyttämällä puunjyrsintyökalua kuten 
kohdassa Kalanruotoparketin reunan urittaminen kerrotaan.  
Mikäli sovituspala uhkaa jäädä liian pieneksi eli alle puolen sauvan suuruiseksi, sinun täytyy tehdä 
tämä 2 – 3 sauvasta.  
Mikäli haluat, että sovituspalat ovat kulman viimeiset palaset, sinun pitää mitata lattia ja laskea, 
kuinka pitkä sovituspalan pitää olla, jotta koristereunan lopetuspalat ovat yhtä suuret. Seuraa sen 
jälkeen ohjeita kohdasta Kalanruotoparketin reunan urittaminen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jiirissä oleva koristereuna 
 
Kun kulman asentaa jiiriin, myös reunanauha pitää keskittää, jotta kulmat saa tasaisiksi 
(kumpikin sauva saman pituinen). Tarvittaessa voit myös lisätä sovituspalan kohdan 
Kalanruotoparketin reunan urittaminen ohjeiden mukaisesti,  jotta voit varmistaa etteivät jiiriin 
asennetut sauvat ole liian lyhyitä (ei lyhyempiä kuin puolet kalanruotosauvasta).  
Tarvittaessa myös sovituspalaa voi käyttää Kalanruotoparketin reunan urittaminen -kohdan ohjeiden 
mukaan, jotta jiiratuista sauvoista ei tule liian pieniä (ei pienempiä kuin puolet sauvasta). Jiiriin 
asennetussa kulmassa jiirisaumoihin pitää tehdä uurre, jotta kulman voi lukita pontin irtokielellä 
(Esimerkiksi samalla uritustyökalulla kuin Kalanruotoparketin reunojen urituskin. Katkaise 5 x 7 mm:n 
pala liimattavaksi kulmaan). 
 

 
 
Asennusvinkkejä 
 
Käytä mielellään A-sauvoja koristereunaan ja B-sauvoja friisiin tai päinvastoin.  
 
Suositellut työkalut  

• Lyijykynä 
• Viivotin 
• Saha 
• Jyrsintyökalu 

 
 
Kalanruotoparketin reunan urittaminen  
 
Vaihe 1  
Merkitse friisin paikka lattiaan kynällä (sopiva etäisyys on noin 1 sauva). Varmista, että lattia ja sauvat 
on kohdistettu toisiinsa nähden. Lisää 8 mm ja katkaise ylimääräiset sauvan päät.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Vaihe 2  
Säädä pyörösahan sahaussyvyys 10 mm:n (tarkasti) ja sahaa tarkka mitta eli 8 mm ulkokulmasta 
(varmista, että sahan terä on terävä, jotta et vahingoita lattiaa). Sahaa vielä kerran lattian 
ulkosyrjästä 2 mm. Tämän jälkeen voi helposti katkaista ylimääräiset sauvanpäät. 
 

                      
 
 
Vaihe 3  
Säädä jyrsimen terä 10,7 mm:n syvyyteen (tarkasti). Jyrsi sen jälkeen ura kaikkiin lattian sivuihin. 
(Jyrsinterä  = leikkuri L=5 F=4 D=36 S=8)  
 

 
 
 
Vaihe 4  
Laita liimaa kalanruotosauvan sauvan pontin ala- ja päällyspuoleen. Pyyhi pois ylimääräinen liima. 
Laita painoja liimatun sauman päälle varmistaaksesi, että lattiasta tulee tasainen.  
 

 
 
 
Vaihe 5  
Mittaa reunanauhan ja seinän välinen matka ja säädä friisilauta. Asenna tämänjälkeen friisilauta 
reunanauhaan.  

 
Lisätiedot 
Jos haluat lisätietoja ja jos sinulla on asennukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Bjeliniin.  
 


