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Laminaatin asennusohje
 

Jotta Lechner-tuotteiden asennus onnistuu ongelmitta 

omatoimisesti, olemme laatineet avuksi seuraavat asennusohjeet. 

Niiden avulla työtasojen ja takaseinien asennus käy nopeasti ja 

helposti.

Käsittele laminaattityötasot tavallisilla puu-/HHS-porilla, sahoilla tai 

jyrsijöillä. 

Yli 25 cm vapaasti riippuvat työtaso-osat on tuettava. 



3

INDEX

18 mm vahvuinen työtaso 4-8

40/60 mm vahvuinen työtaso 9-13

Takaseinät 14

Seinäliitäntäprofiili 15

Kehyselementit 16-17

Kantamista koskeva ohje 

Kanna työtasoja ja takaseiniä vain pystysuorassa asennossa!
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18 mm vahvuinen työtaso

1 a

2 a

2. Osat paikan päällä 

a. Esijyrsityt asennuslevyt erotetaan alhaalta  
käsin pistosahalla tai käsisirkkelillä  

b. Kulmasäteet kaikissa osissa väh. 5 mm 

c. Lävistä mukana toimitetun -tiivisteen put-
ken tulppa sapluunalla 

d. Levitä -tiivistettä massiivipuulistoihin  

e. Kiinnitä massiivipuulistat ruuveilla tason 
alapintaan 

R >_ 5 mm
2 b

2 d

2 e

1. Työtasojen sovittaminen 

a. a. Työtasojen yhdistäminen toisiinsa alakaappien päälle.  
Korkeuserojen säätö alhaalta

2 c
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3. Osat tehtaalta – Höyrylevy 

a. Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä b. Aseta sähkölaitteiden valmistajalta toimit-
ettu höyrylevy paikoilleen. Laita alumiini-
teippiä höyrylevyn alle

4. Vesihanat 

a. Sinetöi vesihanan reikä vesitiiviisti. Asenna 
vesihanat. 

3 a 3 b

4 a
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5. Levyliitoksien kiinnitys 

a. Puhdistamisen helpottamiseksi levyliitos 
voidaan teipata ennen tiivisteen asentamista 
asentamista. 

b. Levitä  -tiivistettä yhdeltä puolen, tasaisesti ja 
koko pituudelta työtason liitokseen 

c. Sivele kulmaliitoksen alareunaan liimaa d. Aseta jouset uraan 

5 a

e. Yhdistä työtasot f. Kiinnitä liitososat kevyesti kantolevyjen 
jyrsintöihin zetten

5 c

5 b

5 d

5 e 5 f
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6. Levyliitoksien linjaus 

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

8. Työtason kiinnittäminen alakaappeihin

a. Asenna toimitukseen sisältyvät kiinnitys-
kulmat kaappikehikon sisäsivuihin 

6 a 6 b

7. Sauman puhdistus 

a. Poista ylimääräinen tiiviste toimitusta var-
ten sopivalla kaavimella 

b. Puhdista levyliitos perusteellisesti (esim. 
spriillä) 

7 a 7 b

8 a
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9. Seinäliitoksien tiivistys 

a. Liimaa työtasojen takareunat b. Tiivistä takareunat silikonilla 

c. Poista ylijäämä silikoni kaapimella d. Poista teippi 

e. Puhdista työtasojen takareunat

9 a 9 b

9 c 9 d

9 e
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40/60 mm vahvuinen työtaso

10 a

10. Työtasojen sovittaminen 

a. Työtasojen yhdistäminen toisiinsa alakaappien päälle. Korkeuse-
rojen säätö alhaalta

11. Osat paikan päällä 

a. Esijyrsityt asennuslevyt erotetaan alhaalta käsin pisto-
sahalla tai käsisirkkelillä. Kulmasäteet kaikissa osissa 
väh. 5 mm   

b. Sinetöi osien reunat vesitiiviisti 

c. Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä 

11 a 11 b

11 c
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12. Osat tehtaalta - Höyrylevy

a. Teippaa osat kokonaan alumiiniteipillä b. Aseta sähkölaitteiden valmistajalta toimit-
ettu höyrylevy paikoilleen. (Ennen höyry-
levyn asentamista poraa alarakenne jos 
tarpeen.) Laita alumiiniteippiä höyrylevyn 
alle

12 a 12 b

13. Vesihanat 

a. Sinetöi vesihanan reikä vesitiiviisti. Asenna 
vesihanat

13 a

14. Levyliitoksien kiinnitys 

a. Tasoita puukuitu hiekkapaperilla (P120) b. Levitä -tiivistettä yhdeltä puolen, tasaisesti 
ja koko pituudelta työtason liitokseen 

14 a 14 d
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c. Sivele kulmaliitoksen alareunaan liimaa d. Aseta jouset uraan 

e. Yhdistä työtasot f. Kiinnitä liitososat kevyesti kantolevyjen 
jyrsintöihin zetten

14 e 14 f

14 g 14 h

15. Levyliitoksien linjaus 

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

15 a 15 b
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16. Sauman puhdistus 

a. Poista ylimääräinen tiiviste sopivalla  
kaavimella 

b. Puhdista levyliitos perusteellisesti (esim. 
spriillä) 

16 a 16 b

17. Työtason kiinnittäminen alakaappeihin 

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

17 a
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18. Seinäliitoksien tiivistys 

a. Liimaa työtasojen takareunat b. Tiivistä takareunat silikonilla

18 a 18 b

18 c 18 d

18 e

c. Poista ylimääräinen tiiviste sopivalla 
 kaavimella 

d. Poista teippi 

e. Puhdista työtasojen takareunat 
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18 mm vahvuinene työtaso | Huomio! Älä asenna takaseiniä kaasulieden taakse! 

19. Suora liimaus seinään 

a. Levitä silikonia tasojen takapinnoille ja 
liimaa tasot seinään 

b. Takaseinän ja työtason sauma tiivistetään 
lisäksi silikonilla 

19 a 19 b

20. Kiinnitys silver-line-asennusprofiililla 

a. Asennusprofiili liimataan silikonilla ja ruuva-
taan kiinni työtasoon 

b. Asennusprofiili asetetaan takaseinään 

c. Takaseinä asetetaan asennusprofiiliin ja 
suoristetaan kohtisuoraan 

d. Asennusprofiili ruuvataan kiinni yläkaapin 
pohjaan 

e. Peitelista asetetaan tiivisteeksi seinään f. Peitelistaa voi käyttää myös seinäliitäntä-
profiilina 

20 a 20 b

20 c 20 d

20 e 20 f



15

Seinäliitäntärprofiili

21. Basic line / extra line

a. Asennusprofiili liimataan silikonilla ja ruuva-
taan kiinni työtasoon 

b. Peitelista työnnetään asennusprofiiliin 

c. Peiteläpät asetetaan nurkkiin 

21 a 21 b

21 c

22. Select line

a. Suojakalvo poistetaan liimanauhasta b. Seinäliitäntäprofiili liimataan seinään 

22 a 22 b
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Kehyselementit

23. Kehyselementtien kiinnitys  

a. Helat on asetettu tehtaalla (tylpissä liitok-
sissa: ilman jousia) 

b. Levitä liimaa kestävän jiiriliitoksen jiiriin 

c. Kiristyspultit asetetaan tulppiin. Tästä kuuluu 
napsahdus

d. Kappaleet yhdistetään. Liitokset linjataan 
käsin

e. Kiinnitysjärjestelmä kiristetään kuusioruuvi-
meisselillä 

Steckverbindungen
Plug-in connections
Connecteurs
Connettore a spina
Kopplingsbeslag
Connectoren
стыковые соединения
Csapos kötés

Formfedern 
Worktop bolts
Ressort
Molla a pressione
Lamellbeslag
Vormveren 
фасонная пружина 
Lamella 

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

23 a 23 b

23 c 23 d

23 e
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24. Kehyselementtien purku 

a. Upporuuvit irrotetaan kuusioruuvimeis-
selillä kokonaan ja kappaleet erotetaan 
toisistaan 

b. Helat laitetaan paikoilleen 

c. Kiristyspultit porauksissa asetaan hylsyihin 
ja kiinnitetään upporuuveilla  

Helojen purkamista ei suositella, koska niiden sopivuus on tarkastettu tehtaalla!

24 a 24 b

24 c


