
ASENNUSOHJE 
LK110/112 SÄÄTÖPROFIILEILLE

OY STEELPRO LTD

Käytä Steelpron ETA-hyväksyttyä ML280 lukitusmassaa myös LK-profiilin ankkurointiin. 
Steelpro ML280 soveltuu käytettäväksi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. 
ETA-hyväksyntä: VMK-SFZ ETA-15/0858+ETA-16/0808. Ei sisällä Styreeniä.



Steelpro LK110/112 profiili voidaan asentaa epätasaisellekin alustalle, koska säätö tapahtuu vasta lasien 
asentamisen yhteydessä. Säätöön ei tarvita erikoistyökaluja, vaan 3mm kuusiokoloavain ja vesivaaka 
riittävät. On erittäin tärkeää, että säätöprofiili ankkuroidaan ammattitaitoisesti ja riittävän lujasti 
asennettavaan pintaan. 

Käytettävät lasit LK110 (1-1.5 kN) 
6+6mm (0,76mm kalvolla 12,76mm)
6+6mm (1,52mm kalvolla 13,52mm)
8+8mm (0,76mm kalvolla 16,76mm)
8+8mm (1,52mm kalvolla 17,52mm)
10+8mm (0,76mm kalvolla 18,76mm)
10+8mm (1,52mm kalvolla 19,52mm)

Käytettävät lasit LK112 (2-3 kN) 
10+10mm (0,76mm kalvolla 20,76mm)
10+10mm (1,52mm kalvolla 21,52mm)
12+12mm (0,76mm kalvolla 24,76mm)
12+12mm (1,52mm kalvolla 25,52mm)
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Profiilien mitat:

LK110

Kylkikiinnitys Kylkikiinnitys

LK112

LK110 kiinnityspulttien väli on noin 400mm
LK112 kiinnityspulttien väli on noin 300mm

Käytännössä jokaisen kiilan väliin tulee kiinnityspultti, oli kiinnitystapa sitten kylki -tai pohjakiinnitys
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Pohjakiinnitys Pohjakiinnitys



Alustan epätasaisuudesta johtuva profiilin 
kallistus saa olla max 4mm / 2,5° yläreunasta

Lähin asennusetäisyys reunasta riippuen 
kuormitusluokasta on noin 60mm-100mm

    Lasin paksuus
6+6mm
8+8mm
10+8mm

    Lasin paksuus
10+10mm
12+12mm

Lasin paksuus
Kaikki

Lasin paksuus
Kaikki

    Maksimi kierretangon pituus
28mm
24mm
22mm

    Maksimi kierretangon pituus
32mm
28mm

    Maksimi kierretangon pituus
20mm

    Maksimi kierretangon pituus
20mm
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max 4mm / 2,5°

Kiinnitysankkurin lujuuden takaamiseksi, tulee reunaetäisyyden olla riittävä kohteen 
kuormitusluokkaan nähden. Kunkin kohteen rakennesuunnittelija määrittelee riittävän                              
reunaetäisyyden ankkurille kohteen kuormitusluokan mukaan.

LK110

LK110

LK112

LK112

Sivukiinnitys

Pohjakiinnitys

Sivukiinnitys

Pohjakiinnitys

1 2

2

3

3
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Kiinnitä ulkopuolen kumilista 
profiilissa olevaan uraan

1.

2.

3.

4.

Aseta säätöprofiilin keinulevy 
profiilissa olevaan uraan
(kiilajako noin 400mm)              

Kiinnitä keinulevyn runkokumi 
keinulevyssä olevaan uraan.        
HUOM! Tämän vaiheen voi tehdä 
myös ennen keinulevyn asennusta          

Aseta säädettävä kiila kaideprofiilissa 
olevaan uraan. Varmista, että profiilin 
sisäpinnat ovat puhtaat

5. Asenna lasi profiiliin keinulevyn 
runkokumia vasten
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Käytä vain karkaistua 
ja laminoitua lasia!
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Esikiristä yhtä säätökiilaa lasin 
säätöä varten (lasin pitää liikkua 
käsin heiluttamalla, mutta lukittua 
paikoilleen)

Kuusiokoloavaimen koko 3mm
          

Säädä lasi käsin oikeaan asentoon 
(käytä vesivaakaa lasin yläreunassa 
tai vertaa jo aiemmin asennettuun 
lasiin)

Tee loppukiristys aloittaen 
esikiristetystä kiilasta ja kiristä sitten 
loput kiilat
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Aseta kiilamuovit lasin ja säätökiilan 
väliin heiluttamalla lasia yläreunasta

Kiilamuovien paksuudet

LK110
• 6+6mm lasi 8mm kiilamuovi
• 8+8mm lasi 4mm kiilamuovi

LK112
• 10+10mm lasi 8mm kiilamuovi
• 12+12mm lasi 4mm kiilamuovi

6.

7.

8.

9.Käytä vain karkaistua 
ja laminoitua lasia!
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Lisää Steelpro ML280 lukitusmassa 
säätökiilan yläosassa olevasta täyttö-
aukosta (vähintään 3–4 rauhallista ja 
tasaista puristusta jatkuvalla paineella, 
kunnes massa pursuaa hieman täyttö-
aukosta) 

Liitä pintalista ja pintalistan kumi 
toisiinsa ja asenna ne yhdessä 
kaideprofiilissa olevaan uraan
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Säätökiilan ja lasin irrotus, sekä uuden lasin asennus

1.    Irrota pintalista ja pintalistan kumi varovasti kaideprofiilin urasta
2.   Löysää kaikkia säätökiiloja avaamalla kuusiokoloruuvit ja heiluttamalla lasia
3.   Poista kiilamuovit
4.   Poista lasi (mikäli rikki)
5.   Poista säätökiila
6.   Puhdista huolellisesti kaikki lukitusmassa kiilasta ja säätöpalkista
7.   Asenna uusi lasi ja toista kohdat 6–11

Mikäli et ole varma jostakin asennusvaiheesta ja/tai tuotteen ominaisuudesta, niin kysy aina ensin 
ohjeita Steelpron ammattitaitoiselta henkilökunnalta. Lisää tietoa tuotteista ja ominaisuuksista 
www.steelpro.fi

10.

11.

Älä säilytä tuotetta yli 
 +25°C lämpötilassa!


