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Tiivistä kehyksen ja parvekkeen betonilaatan kosketuspin-
ta. Levitä luukun kehykseen Sikaflex -11FC saumamassaa 
ja paina kehys tukevasti paikalleen.

Puhdista pelastautumisluukkua varten tehdyn aukon reu-
nat huolellisesti.

Poraa tikkaan kiinnikkeen alempia kiinnitysruuveja varten 
reiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiinnitä 
ruuvit paikoilleen (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi).

Sovita pelastautumisluukun kehystä aukkoon. Tarvittaessa 
muokkaa aukko sopivaksi.
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Poraa kehyksen takareunassa olevien reikien kohdalle    
kiinnitysreiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja  
kiinnitä kehys sekä samalla tikkaan kiinnikkeet paikoil-
leen (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi). Huomaa tikkaan kiin-
nikkeiden kätisyys.

Kun kehyksen takareuna ja tikkaan kiinnikkeet on kiin-
nitetty, kiinnitetään kehys etureunasta betonilaattaan. Po-
raa kehyksen etureunassa olevien reikien kohdalle kiinni- 
tysreiät betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat ja kiin-
nitä kehys kahdella 7 x 50 mm patteriruuvilla. Tarvittaessa 
käytä sopivaa holkkia kehyksen ja laatan välissä.



Kiinnitä pultit (M8x100) alaluukun saranoihin kuvan mu-
kaisesti. Laske alaluukku aukosta läpi ja nosta pultit tikkaan 
kiinnikkeissä olevista reistä. Kierrä M8 mutterit pultteihin. 
Kiristä saranat siten, että alaluukku istuu tiiviisti parvek-
keen betonilaattaan. Voit varmistaa alaluukun istuvuu-
den silmämääräisesti alemmalta parvekkeelta nostamalla 
luukun kiinni. Varmista saranoiden kiinnitys poraamalla 
reikä betonilaattaan. Aseta reikiin muovitulpat  ja kiinnitä 
saranat betonilaattaan (2 kpl 7 x 50 mm patteriruuvi).
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Pujota salpa kehyksen etureunassa olevaan kiinnikkeeseen. 
Kierrä M10 mutteri salpaan yläpäästä. Nosta alaluukku   ki-
inni ja lukitse se yläasentoon pyöräyttämällä salpa oikeaan 
asentoon. Kiristä mutteria kunnes alaluukku istuu tiiviisti 
betonilaattaa vasten. Huom. Varo kiristämästä liikaa, ettei 
alaluukku painu lommolle! Lisää salpaan punainen kahva 
ja lukitse se kuvan mukaiseen asentoon toisella M10 mut-
terilla. Testaa alaluukun avautuvuus vääntämällä punaista 
kahvaa 1/4 kierrosta vastapäivään. Lopuksi sulje alaluukku 
uudestaan.

Halkaise palovilla (kivivillaa, tiheys 150 kg/m3) keskeltä 
lähes kokonaan. Leikkaa villaan viillot salvan ja saranoiden 
kiinnityspulttien kohtaan. Mitoita viiltojen paikat aukon 
toisesta reunasta, koska yksi palovilla ei riitä täyttämään  
koko aukkoa leveyssuunnassa. Pujota villa reikään. Mittaa 
reunaan jäänyt tyhjä osuus ja leikkaa siihen sopiva palovil-
lan pala. Asentaessasi toisen villakerroksen varmista, että 
palovillakerroksissa olevat saumat eivät ole kohdakkain. 
Huom. Ainoastaan palovillan oikea asennus varmistaa 
luukulle määritetyn paloneris-tävyyden, joten on tärkeää, 
että villan saumoihin eikä laatan väliin jää rakoja!

• Paloluokka EI 60 edellyttää kahden 30 mm:n palovil-
lakerroksen asettamista alakannen päälle. 

• Paloluokka EI 120 edellyttää kahden 50 mm:n palovil-
lakerroksen asettamista alakannen päälle.



Poista teleskooppitikkaan puolien ympäriltä muovit ja 
testaa  tikkaan  toimivuus.  Kiinnitä teleskooppitikas 
kiinnikkeisiin M8x25 pultilla ja mutterilla molemmista 
paarteista. Jätä pulttikiinnitys hiukan löysällä siten, että ti-
kas pääsee tarvittaessa kääntymään vapaasti. Nosta tikkaan 
alin puola salvan kiinnitysraudassa olevan ulokkeen päälle. 
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Kiinnitä keltainen sinetti punaisen kahvan ja salvan kiin-
nitysraudassa olevien reikien ympäri siten, että kahvaa ei 
voi kääntää sinettiä rikkomatta. Lisää laminoitu käyttöohje 
tikkaiden päälle.
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Kiinnitä kannessa olevat ketjut kiinni tikkaan kiinnikkeissä 
oleviin reikiin M5x20 pultilla ja mutterilla. Sulje kansi ja 
toimita tilaajalle tulevat dokumentit asukaskansioon.
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