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Lasin asennusohje
 

Jotta Lechner-tuotteiden asennus onnistuu ongelmitta 

omatoimisesti, olemme laatineet avuksi seuraavat asennusohjeet. 

Niiden avulla työtasojen ja takaseinien asennus käy nopeasti ja 

helposti.

Huomio: lasisiin työtasoihin ei saa tehdä porauksia eikä tasoja saa 

leikata!

Yli 25 cm vapaasti riippuvat työtaso-osat on tuettava!.
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Kantamista koskeva ohje 

Kanna työtasoja ja takaseiniä vain pystysuorassa asennossa!
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12 mm vahvuiset työtasot

1. Työtasojen sovittaminen 

a. Työtasojen yhdistäminen toisiinsa alakaap-
pien päälle. Korkeuserojen säätö alhaalta

1 a

2. Osat tehtaalta – Höyrylevy 

a. Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä 

2 a

3. Asennusosat 

a. Asennusosan ja osan välinen etäisyys 
ympäriinsä väh. 2 mm

3 a

≥ 2 mm

4. Vesihanat 

a. Vesihanat asennetaan valmistajan toimitta-
milla tiivisteillä. Kierre ei saa olla kosketuk-
sissa lasiin

4 a
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5. Levyliitoksien kiinnitys 

a. Puhdista levyliitokset b. Toimitukseen sisältyvä, itseliimautuva 
silikonitiivistenauha liimataan liitoksen etu-
sivuun. Poista suojakalvo

c. Yhdistä työtasot 

5 a 5 b

5 c

6. Sauman tiivistäminen 

a. Liimaa levyliitos b. Tiivistä levyliitos värillisesti sopivalla lasi-
silikonilla 

6 a 6 b

c. Poista ylijäämä silikoni veteen sekoitetulla 
puhdistuaineella ja sopivalla kaapimella 

d. Poista liimanauha 

6 c 6 d
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7. Työtason kiinnittäminen alakaappeihin 

a. Sivele lasi-silikonia alakaappeihin b. Aseta työtasot alakaappien päälle 

c. Älä asenna lasia suoraan lasiin d. Etäisyys seinään n. 3 mm 

7 a 7 b

7 d7 c

8. Seinäliitoksien tiivistys 

a. Liimaa työtasojen takareunat b. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään 
lisäksi väriin sopivalla lasi-silikonilla 

c. Poista ylijäämä silikoni veteen sekoitetulla 
puhdistusaineella ja sopivalla kaapimella 

d. Poista liimanauha 

8 a 8 b

8 c 8 d
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Muun vahvuiset työtasot

9 a

10. Osat paikan päällä 

a. Esijyrsityt asennuslevyt erotetaan alhaalta 
käsin pitkällä pistosahalla. Huomio: Älä 
vaurioita lasipintoja!

b. Sinetöi leikkausreunat lasi-silikonilla.  
Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä 

10 a 10 b

11. Osat tehtaalta – Höyrylevy 

a. Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä b. Aseta sähkölaitteiden valmistajalta toimit-
ettu höyrylevy paikoilleen. Laita alumiini-
teippiä höyrylevyn alle. Ennen höyrylevyn 
asentamista poraa alarakenne jos tarpeen

11 a 11 b

9. Työtasojen sovittaminen 

a. Työtasojen yhdistäminen toisiinsa tiivistet-
tyjen alakaappien päälle. Korkeuserojen 
säätö alhaalta
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12. Asennusosat 

a. Asennusosan ja osan välinen etäisyys 
ympäriinsä väh. 2 mm 

13. Vesihanat 

a. Sinetöi vesihanan reikä vesitiiviisti. Vesiha-
nat asennetaan valmistajan toimittamilla 
tiivisterenkailla. Kierre ei saa olla kosketuk-
sissa lasiin

12 a

≥ 2 mm

13 a

14. Levyliitoksien kiinnitys 

a. Puhdista levyliitokset b. Levyliitos on varustettu silikonitiiviste-
nauhalla jo tehtaalla. Poista suojakalvo. 
Yhdistä työtasot 

14 a

Spiritus
Spirit
Alcool
Alcol
T-sprit
Spiritus
Спирт
Alkohol

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

14 b

15. Levyliitoksien linjaus 

a. Linjaa ja asemoi levyliitokset b. Kiristä sen jälkeen liitososat tukevasti 

15 a 15 b
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16. Työtason kiinnittäminen alakaappeihin 

a. Kiinnitä työtasot muutamasta kohdasta 
poikkipuihin tai alakaappien yläpohjiin 
(mahd. poraus työtasoon) 

b. Älä asenna lasia suoraan lasiin 

c. Etäisyys seinään n. 3 mm 

16 a 16 b

16 c

17. Sauman tiivistäminen 

a. Liimaa sauma b. Tiivistä levyliitos värillisesti sopivalla lasi-
silikonilla 

17 b

c. Poista ylijäämä silikoni veteen sekoitetulla 
puhdistusaineella ja sopivalla kaapimella 

d. Poista liimanauha 

17 d

17 a

17 c
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6 mm vahvuiset takaseinät

19. Suora liimaus seinään  | 6 mm

a. Levitä silikonia vielä tasojen takapinnoille ja 
liimaa tasot seinään 

b. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään 
lisäksi väriin sopivalla lasi-silikonilla 

19 a 19 b

18. Seinäliitoksien tiivistys 

a. Liimaa työtasojen takareunat b. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään 
lisäksi väriin sopivalla lasi-silikonilla 

c. Poista ylijäämä silikoni veteen sekoitetulla 
puhdistusaineella ja sopivalla kaapimella 

d. Poista liimanauha 

18 a 18 b

18 c 18 d
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6 mm vahvuiset takaseinät

20. Suora seinään asennus upotusporauksella ja kiinnitysnapeilla 

a. Lasin kiinnityspisteiden hopeanväriset 
suojukset poistetaan takaapäin jollakin 
terävällä esineellä 

b. Aseta lasinen takaseinä seinää vasten ja 
ruuvaa kiinni 

c. Aseta hopeiset suojukset edestäpäin 
poranreikiin 

d. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään lisäksi 
väriin sopivalla silikonilla 

20 a 20 b

20 c 20 d
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12 mm vahvuiset takaseinät

19. Suora liimaus seinään  | 12 mm

a. Asenna silikonitiivistenauha kulman ylittä-
västi alareunoihin. Poista suojakalvo

b. Levitä lisäksi seinän väristä lasi-silikonia 
tasojen takapinnoille ja liimaa tasot seinään 

c. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään 
lisäksi väriin sopivalla lasi-silikonilla 

19 b

19 c

19 a
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12 mm vahvuiset takaseinät

20. Suora seinään asennus upotusporauksella ja kiinnitysnapeilla | 12 mm

a. Lasin kiinnityspisteiden hopeanväriset 
suojukset poistetaan takaapäin jollakin 
terävällä esineellä 

b. Asenna itsekiinnittyvä silikonitiivistenauha 
kulman ylittävästi alareunaan. Poista suo-
jakalvo

c. Aseta lasinen takaseinä seinää vasten ja 
ruuvaa kiinni 

d. Aseta hopeiset suojukset edestäpäin 
poranreikiin 

20 a

20 c 20 d

20 e

e. Lasisen takaseinän ja työtason sauma 
tiivistetään lisäksi väriin sopivalla silikonilla

20 b
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16 mm vahvuiset takaseinät

21. Kiinnitys silver-line-asennusprofiililla  | 16 mm

a. Liimaa asennusprofiili lasi-silikonilla työta-
soon 

b. Aseta asennusprofiili lasiseen takaseinään 
ja liitososaan 

c. Aseta lasinen takaseinä ja liitososa asen-
nusprofiiliin kohtisuoraan asentoon 

d. Asennusprofiili ruuvataan kiinni yläkaapin 
pohjaan 

e. Peitelista asetetaan tiivisteeksi seinään f. Peitelistaa voidaan käyttää myös seinälii-
täntäprofiilina 

21 a 21 b

21 c 21 d

21 e 21 f
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16 mm vahvuiset takaseinät

22. Kiinnitys silver-line-asennusprofiililla ja kiinnitysrei´illä  | 16 mm

a. Lasin kiinnityspisteiden hopeanväriset 
suojukset poistetaan takaapäin jollakin 
terävällä esineellä 

b. Liimaa asennusprofiili lasi-silikonilla työta-
soon 

c. Aseta lasinen takaseinä ja liitososa asen-
nusprofiiliin kohtisuoraan asentoon 

d. Ruuvaa takaseinä poranrei´istä seinään 

e. Aseta hopeiset suojukset edestäpäin 
poranreikiin 

22 a 21 b 

22 c 22 d

22 e
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Seinäliitäntärprofiili

23. Seinäliitäntäprofiili 12 mm 

a. Asenna silikonitiivistenauha kulman ylittä-
västi alareunaan. Poista suojakalvo

b. Levitä vielä lasi-silikonia seinäliitäntäprofii-
lien takapintoihin 

c. Liimaa seinäliitäntäprofiilit seinään d. Seinäliitäntäprofiilin ja työtason sauma 
tiivistetään lisäksi lasi-silikonilla 

23 a 23 b

23 c 23 d

24. Seinäliitäntäprofiili select line 

a. Suojakalvo poistetaan liimanauhasta b. Liimaa seinäliitäntäprofiilit seinään 

24 a 24 b


