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Yleiskuva portaasta ja sen osista ennen kokoonpanoa
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1. Kiinnityslevyn asennus
Kiinnityslevyn kiinnityksessä käytetään M10 tai M12 ankkureita. Yksityiskohteissa riittää M10 ankkurit.

SEINÄPINTA
VALMIS LATTIAPINTA

3mm

KIINNITYSLEVY
3mm

Sijoita kiinnityslevy korkeussuunnassa 3mm
alaspäin valmiista lattiapinnasta. Poraa
ankkurointipulteille reiät keskelle
säätökiinnitysreikää ja kiinnitä kiinnityslevy
paikoilleen
Ankkuroi kiinnityslevy kiinni käyttäen ovaaleja
säätökiinnitysreikiä. Otsalevyä voidaan vielä
korkeussuunnassa joutua säätämään.
Älä poraa vielä tässä vaiheessa muita reikiä!

Ankkurointi keskelle
säätökiinnitysreikää
Kuva suoraan ylhäältäpäin
Jätä otsalevyn ja seinän väliin 10-20mm rako

SEINÄPINTA

Tarkista, että seinäpinta ja kiinnityslevy ovat
tarkasti 90°kulmassa toisiinsa nähden. Mikäli ei
ole, aseta korotuspaloja otsapellin alle, kunnes
tarkka 90° asteen kulma on saavutettu.

10-20mm rako
90°
KIINNITYSLEVY

VALMIS
LATTIAPINTA

Tarkista oikea kulma esim. näillä välineillä:
Vaneri, lastulevy tai vastaavissa
tehdasvalmisteisissa rakennuslevyissä,
tehdasleikkaukset ovat lähes poikkeuksetta 90°
kulmassa.

PEITTOLEVY
HUOM!
Mikäli käytetään M12 ankkureita, tulee silloin
käyttää matalakantaisia muttereita, jotta ne
mahtuvat kiinnityslevyn ja peittolistan väliin.
Kiinnityslevyn ja peittolevyn väli on 10mm.
Peittolista asennetaan vasta loppuvaiheessa

KIINNITYSLEVY
M12 ankkurin kanssa
käytä matalakantaisia
muttereita

2. Reisiprofiilin yläosan asennus
Nosta reisiprofiili kiinnityslevyssä
olevaan koukkuun. Kun reisiprofiili
menee oikein ja pysyvästi paikalleen,
loksahtaa profiilin sisällä oleva tappi
koukussa olevaan uraan.

KIINNITYSLEVY

REISIPROFIILI

Tarkista vatupassilla
askelmien suoruus

Kiinnityslevyn koukku ja
reisiprofiilin tappi
oikeaoppisesti paikoillaan

Mitta pultin päältä
valmiiseen lattiapintaan

mm

Nosta vatupassi pulttien kannan juureen ja
tarkista, että askelman kiinnityspultit
(tuleva askelma) ovat tarkasti
vaakasuorassa.

Mittaa pulttien päältä nousu valmiiseen
lattiapintaan, reisiprofiilien ollessa lukittuna
paikoilleen.
Porras on oikeassa korossa mitan näyttäessä
teoria nousun + 20mm.
Esim. teoria nousu 167mm, mitta pulttien
päältä 167 + 20mm = 187mm.

VALMIS LATTIA

KIINNITYSLEVY

M10 tai M12 ankkuri

M10 tai M12 ankkuri

Mikäli käytetään M12 ankkureita, tulee silloin käyttää matalakantaisia
muttereita, jotta ne mahtuvat kiinnityslevyn ja peittolistan väliin.
Kun portaan askelmat ovat oikeassa asennossa (vaakasuorassa) ja porras on oikealla paikalla, lukitse
kiinnityslevy tarpeen mukaan M10 tai M12 ankkureilla. Näillä ankkureilla estetään pystysuuntainen liike.

3. Askelmien asennus
Löysää askelman kiinnityspalojen muttereita ja
liu’uta irti reunasta, niin että ne eivät
asennusvaiheessa osu askelman
kiinnityspulttiin.
Nosta askelma alakautta portaan reisiprofiilien
väliin kiinnityspulttien kohdalle.

Liu’uta kiinnityspalat pultteihin.
HUOM! Etummainen pultti tulee laittaa
askelman liu’un pyöreään reikään ja taaempi
pultti liu’un soikeaan hahloon.

ETU

TAKA

Askelman kiinnityspalan tulee olla tarkasti
linjassa tai hieman sisäänpäin (1mm)
askelman päädystä.
Lukitse kiinnityspalat huolellisesti paikoilleen
yläpuolisista M8 muttereista.
Mutterit pitää tässä vaiheessa laittaa
lopulliseen kireyteensä.
Kiristysmomentti M8 mutterille 27Nm.

Kiristä
sormikireydelle

Laita reisiprofiilista ulos tuleviin M10
pultteihin aluslevyt ja mutterit.
HUOM! Jätä ne tässä vaiheessa vielä
sormikireydelle, jotta saat nostettua
seuraavat askelmat paikoilleen.
Kiinnitä kaikki askelma samalla tavalla
paikoilleen.

Lukitusmutterit

Kun asennat viimeistä askelmaa (ylin askelma),
niin jätä reisiprofiilin pulteissa kiinni olevat
tehdasasenteiset lukitusmutterit vielä
paikoilleen.
Nosta nyt ylin askelma paikoilleen, liu’uta
lukituspalat normaalisti paikoilleen ja kiristä
mutterit. Käytä tässä vaiheessa sormikireyttä.

Lukituspultit estävät liukulistoja liikkumasta
kuljetus- ja asennusvaiheessa.

Aloita lopullinen
kiristäminen tästä

Kiristä kaikkien askelmien M10 mutterit lopulliseen
kireyteensä. Aloita kiristäminen alhaalta, tämä
vakauttaa portaan reisiprofiilit paikoilleen.
Kiristysmomentti M10 mutterille 53Nm.
Lopuksi poista lukitusmutterit (vihreä) ylimmästä
askelmasta ja kiristä viimeisen askelman M10
mutterit (punainen).

4. Reisiprofiilin alaosan lukitus ja kiinnityslevyn peittolistan asennus
Kiinnitä portaan reisiprofiilin alapää
huolellisesti M10 kiila-ankkureilla
lattiapintaan.

Laita liimaa muutama tippa kiinnityslevyssä
oleviin uriin ja muttereiden päihin.
Vähäinen liimamäärä riittää, jotta tarvittaessa
peittolevy saadaan asennuslevystä irti.

Liimaa

Paina peittolevy
yläkautta paikoilleen
kiinnityslevyssä
oleviin uriin.

5. MDF levyjen liimaus ja askelma pintojen asennus
HUOM! Nosta ensin MDF-levyt ja askelman viimeinen pinnoite askelmakuppiin. Tarkista paljonko
pinnoite jää vajaaksi askelman yläreunasta. Tämä tieto mielessä pitäen, ota pinnoite ja MDF levyt
pois. Tämän jälkeen laita asennusliimaa MDF-levyjen alle tarpeen mukaan, niin että yläpinta
viimeisellä pinnoitteella nousee askelman kärjen kanssa tasan.
Kapeat täyttö MDF-levyt liimataan askelman
pohjalla oleviin uriin.
HUOM! MDF-levyt leikataan oikeaan mittaan
tuotantovaiheessa
Käytä rakennusliima esim. KALM KKK,
Sikabond 500/T2, Sikaflex 11FC+, Kiilto N10

Leveä täysikokoinen MDF-levy liimataan
askelman pohjalla olevien kapeampien MDFlevyjen päälle.
HUOM! MDF-levy leikataan oikeaan mittaan
tuotantovaiheessa
Tämän levyn paksuus valitaan lopullisen
lattiapinnoitteen mukaan, jotta askelpinta on
askelmakourun reunan tasalla.

Lopullisen lattiapinnoitteen maksimipaksuus on 13mm. Mikäli lattiapinnoite on paksumpi kuin tämä, täytyy
pinnoitteen alapinta päädyistä loveta (ohentaa). Loveamalla pinnoite ei osu askelman kiinnityspaloihin,
vaan mahtuu paikoilleen hyvin.

Viimeiseksi liimataan paikoilleen lopullinen
lattiapinnoite.
HUOM! tämän vaiheen kaikki työt tehdään
kohteessa

ASKELMAN ETUOSA

ASKELMAN TAKAOSA
LOPULLINEN LATTIAPINTAMATERIIAALI
MDF
MDF

MDF
Kuppimaisen askelman ansiosta voidaan SP200 portaan
askelmassa käyttää lähes kaikkia lattiamateriaaleja kuten
parkettia, laminaattia, muovia, kiveä, lasia, mattoa,
keramiikkaa ym.

6. Lasin- ja pintalistojen asennus
1. Kiinnitä runkokumi profiilissa olevaan
uraan.
Huom! Varmista, että profiilin
sisäpinnat ovat puhtaat

Käytä vain karkaistua ja
laminoitua lasia!

2. Asenna lasi profiilin runkokumia vasten
Sopivat lasikoot
6+6mm + 0,76mm kalvo (12,76mm)
6+6mm + 1,52mm kalvo (13,52mm)
8+8mm + 0,76mm kalvo (16,76mm)
8+8mm + 1,52mm kalvo (17,52mm)

3. Aseta kiila kaideprofiilissa olevaan
uraan lasin ja profiilin seinän väliin.
Huom! Varmista, että ura on puhdas

4. Työnnä kiilamuovit lasin ja kiilan väliin
Kiilamuovien paksuudet
6+6mm lasi + 0,76 kalvo 7mm kiilamuovi
6+6mm lasi + 1,52 kalvo 6mm kiilamuovi
8+8mm lasi + 0,76 kalvo 3mm kiilamuovi
8+8mm lasi + 1,52 kalvo 2mm kiilamuovi

5. Kiristä kiilat huolellisesti ja tarpeeksi
tiukalle, jotta lasit eivät pääse
liikkumaan ja lukittuvat paikoilleen
Kiristysmomentti
max 5Nm

Kuusiokoloavaimen koko 3mm.

6. Liitä pintalista ja pintalistan kumi
toisiinsa ja asenna ne yhdessä
kaideprofiilissa olevaan uraan.

7. Mikäli reisiprofiiliin ei tule lasia (esim.
seinäpuoli), peitetään profiilin
yläpuolinen lasitusura täyspeittolistalla.
Tässä voi käyttää muutaman tipan
liimaa.

8. Lopuksi liimaa reisiprofiilien
päätylevyt paikoilleen.

Kiilan ja lasin irrotus, sekä uuden lasin asennus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Irrota ensin pintalistan kumi ja sitten pintalista varovasti kaideprofiilin urasta
Löysää kaikkia kiiloja avaamalla kuusiokoloruuvit ja heiluttamalla lasia
Poista kiilamuovit
Poista lasi (mikäli rikki)
Poista kiila
Puhdista huolellisesti kaikki lika kiilasta ja profiilin sisäpinnalta
Asenna uusi lasi ja toista lasi asennusohjeen kohdat 2 - 6

HUOM!
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
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