
SAUNAN LASITUKSET – ASENNUSOHJE 

Ennen asennusta: 

Kun otat lasit pois laatikosta, älä koskaan laita lasia suoraan kovalle lattialle kuten laatalle 
tai kivelle. Käytä lasin alla pahvia, mattoa tms joustavaa materiaalia välivarastoinnin 
aikana. Laita myös seinän ja lasin väliin pehmuste. 

Tarkista, että toimituksessa on seuraavat tuotteet: 

• lasit 
• saranat kuuman kestävillä tiivisteillä (n1mm paksu vihertävä tiiviste) 
• ylähelat oven yläpuoleiselle lasille kuuman kestävillä tiivisteillä 
• u-listat 
• vedin 
• kiilakappaleet sivulasien alle u-listan sisään 

Asennusjärjestys: 

Asenna ensin sivulasit, sitten ylälasi ja lopuksi ovi. 

Sama järjestys on voimassa myös silloin, jos sivulasit on täyskorkeita lattiasta kattoon. 

 

 

 



 

Sivulasien asennus 

Asenna u-listat aukkoon sivulaseille ja ylälasille haluamaasi linjaan ruuvaamalla tai 
liimaamalla ne seinään ja kattopintaan. Sahaa ensin listat lopulliseen mittaan. Asenna 
listat vatupassin avulla pystysuoraan. 

Laita ala u-listojen sisälle 2 korokepalaa noin 100mm u-listan reunasta, jotta lasi ei lepää 
suoraan u-listan päällä. 

Nosta sitten sivulasit paikoilleen u-listojen sisään kuvan mukaisesti. 

 

 

Huom! Jos lasia ei mahdu nostamaan kuvan mukaan, niin lasin ja ala u-listan voi asentaa 
yhtäaikaisesti liimaamalla u-lista aukkoon. Sivulasin voi työntää oviaukosta u-listojen väliin, 
jos sivulasi on oviaukkoa kapeampi. 

Ylälasin asennus 

Kiinnitä ylälasi sivulaseihin tai sivuseinään yläheloilla lasissa olevan kolon kohdalta. Jätä 
lasien ja seinän väliin noin 5mm rako 



kiinnike lasista lasiin 

 

  kiinnike lasista seinään 

 

 

 

Ovilasin asennus 

Kiinnitä ovessa oleviin saranakoloihin saranat kiinni. 

Huomio että lasin molemmin puolin tulee tiiviste, lasi ei saa olla suoraan saranaan 
kosketuksessa. 

Jos ovi tulee seinään kiinni, jätä ylälasin ja oven väliin n 5mm rakoa ja laita 
asennusvaiheessa oven alle sopivat puupalat, jotta saat oven suoraan ja saranoiden 
ruuveille merkittyä seinään oikeat kohdat. 

Jos ovi tulee sivulasiin kiinni, asenna ovi saranoistaan sivulasin saranakoloon kiinni ja käytä 
apuna tarvittaessa puupalaa. 



 

Kun ovilasi on kiinnitetty ja saranat ja ylähelat kiristetty, säädä ovilasi samaan linjaan 
sivulasin kanssa saranassa olevilla pienillä kuusiokokoruuveilla. Kiristä nämä ruuvit ja avaa 
ovea muutama kerta n 90 astetta, jotta säätömekanismi alkaa toimimaan. Ovi vetäytyy 
kiinniasentoon n 10 astetta ennen sivulasin linjaa. 

Viimeistely 

Tiivistä sivulasit u-listoihin silikonilla lasien molemmin puolin ja laita vedin paikalleen oveen. 

Kiristä saranoita ja yläheloja noin viikon kuluttua vielä kerran. 

LOPPUTULOKSENA LOISTELIAS SAUNAN LASISEINÄ! 

 

 


