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Puukatos
Asennusohjeet

Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. Asennusaika noin 1-2 tuntia.

Helppo ja nopea asennus



 

Osat:

SEURAAVAKSI

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Ennen asennusta on tärkeää, että selvität paikallisilta viranomaisilta, tarvitsetko rakennuslupaa. 
Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi. Asentaminen on helpompaa ja mukavampaa, jos huomioit 
tärkeät tiedot ja hyödylliset vihjeet.

Tässä ohjekirjassa olevat asennusohjeet ja hyödylliset tiedot auttavat sinua katoksen rakentami-
sessa. Lue kaikki ohjeet ennen kuin aloitat asentamisen. Noudata asennuksen aikana tarkasti eri 
vaiheiden järjestystä, niin saat halutun lopputuloksen. Huom.: tämän vajan asentamiseen tarvita-
an kaksi henkilöä. Asennusaika on yksi työpäivä.

Huomioi sää:
Tee asennus silloin, kun on kuivaa ja tyyntä.
ÄLÄ kokoa vajaa tuulisella säällä, koska silloin on vaarana, että tuuli tarttuu paneeleihin ja ne 
vaurioituvat. Henkilövahingot ovat myös mahdollisia. Ole varovainen, jos maapohja on märkä tai 
liejuinen.

Pinta: jotta ulkopinta säilyisi pitkään hyvänä, puhdista ja vahaa se ajoittain. Korjaa pintaan ilmes-
tyneet naarmut heti, kun olet havainnut ne. Puhdista naarmujen ympärillä oleva alue heti teräshar-
jalla ja peitä korjauslakalla valmistajan ohjeiden mukaan.

Katto: puhdista katolta pitkävartisella, pehmeällä harjalla puunlehdet ja lumi. Raskas lumi voi 
vaurioittaa vajaasi niin, että se ei enää ole turvallinen. Suurimmalle osalle vajoista on saatavana 
kattoa vahvistavia tukisarjoja, joiden avulla voit suojata vajaasi raskaalta lumelta.

Enimmäislumikuorma: 40kg/m²

Kiinnikkeet: käytä kaikki toimituksessa mukana tulleet aluslaatat suojataksesi vajaasi sääolos-
uhteiden vaikutukselta ja estääksesi ruuveja naarmuttamasta metallia. Tarkasta säännöllisesti 
ruuvit, pultit, mutterit jne. ja kiristä niitä tarvittaessa.

Kosteus: aseta muovikalvo (kosteuden esto) koko pohjan alueelle vähentääksesi kosteuden 
muodostumista.

Yhteistyö:
Rakennuksen pystyttämiseen tulisi osallistua kaksi henkilöä, useampikin jos vain on mahdollista. 
Yksi henkilö voi laittaa osia tai paneeleja paikoilleen samalla kun toinen huolehtii kiinnikkeistä ja 
työkaluista.

Asennuksessa käytettävät työkalut ja varusteet 
Käytä turvakäsineitä, kun käsittelet levyjä ja kattopeltejä.

Tarkista ja varmista, että sinulla on kaikki katoksen rakentamiseen tarvittavat osat.
Levitä paketin sisältö nähtäville osanumeroiden mukaisessa järjestyksessä.
Ensimmäiset vaiheet näyttävät sinulle kuinka yhdistät toisiinsa liittyvät osat. Näistä valmistuu 
myöhemmin käytettäviä suurempia osarakenteita.
Perehdy ensin metallisosiin ja kiinnikkeisiin helpottaaksesi asennusta. Paisuntaruuveja lukuun 
ottamatta paketissa ovat kaikki vajan rakentamiseen tarvittavat komponentit. Ylimääräisiä kiinnik-
keitä voi hankkia lisätarvikkeina.
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