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PORAUS-/ASENNUSOHJE
AVAINSÄILIÖN SUOSITELTAVA ASENNUSKORKEUS YLI 1,8
Naulakiinnityksessä tarvitaan
porausohjain 6504

Asennettaessa kolo
tulee aina ylöspäin

ASENNUSTAPA A (RAWL-A
NAULA)

Ø 40±1

BETONI

142

HUOM! KATSONTASUUNTA
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- avainsäiliön reikä porataan Ø40 mm poralla noin 4° yläviistoon
veden poistumisen varmistamiseksi

5°
~4

sy
vy
ys

6045
6046
6053
6054
6055
6056

- porausohjuria hyväksi käyttäen porataan Ø10 mm kiviporalla
vajotukset avainsäiliön korvakkeita varten (huomioidaan
poraussyvyys ohjurin tasopinnasta)
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TÄYTEMASSA

Ø
5°
~4
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55
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- puhdistetaan säiliön reikä huolella
- esitaivutetaan kiinnityskorvakkeita hieman ulospäin
- sivellään säiliön pinnalle liimamassaa esim. Plastig Paddingiä, patruunaliimaa Kestofix Rak,
Aguella pikatulppamassaa tai Kerapit kiinnityslaastia (huomioidaan kuivumisajat koska
korvakkeet täytyy taivuttaa ennen liimamassan kuivumista)
- työnnetään säliö reikään hierovin liikkein ja taivutetaan korvakkeet tuurnan avulla

- porataan Ø5 mm kiviporalla vähintään 55 mm syvä reikä nauloille käyttäen ohjurina
avainsäiliön korvakkeissa olevia reikiä (poran pituus oltava vähintään 130 mm)
- ennen toisen reiän porausta lyödään toinen naula löysästi kiinni
HUOM !
Ohuissa seinärakenteissa (kohdat C,D ja E) voidaan naulan reikä Ø5 porata myös
enemmän seinän suuntaisesti. Vähimmäis-seinäpaksuus milloin naulakiinnitystä voidaan
yleensä käyttää on ~70 mm.

Avainsäiliö jää ~5 mm pinnan tasosta
- naulojen kannat jäätävä niin syvälle että avainpesä mahtuu hyvin paikalleen
- puhdistetaan lopuksi avainsäiliön sisälle roiskuneet massat ja tarkistetaan
avainpesän toiminta
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HUOM! KUN NAULAKIINNITYSTÄ EI KÄYTETÄ KANNATTAA
KORVAKKEIDEN AUKOT TEIPATA UMPEEN

ASENNUSTAPA B
- paksu betoniseinä
TÄYTEMASSA

LIERIÖK.RISTIURARUUVI M6X50

KIILA-ANKKURI

(50)

~5 mm

(Ø12)

Ø 40

BETONI

142
Avainsäiliön reikä porataan Ø40 mm:n poralla. Kiila-ankkurin reikä porataan ø8 mm:n
poralla, käyttäen ohjurina säiliön pohjareikää. Reikä väljennetään kiila-ankkurille
sopivaksi (mitat Ø12 ja 50 voivat vaihdella eri kiila-ankkureilla). Säiliön reikä puhdistetaan
huolella. Täytemassana suositellaan käytettäväksi esim. Plastig Baddingia, patruunaliimaa
Kestofix rak., Aguella pikatulppamassaa tai Kerapit kiinnityslaastia. Sivele täytemassa
reikään ja säiliön pinnalle. Säiliö työnnetään reikään hierovin liikkein ja lopuksi kiinnitetään
kiila-ankkuri.

ASENNUSTAPA C
- ohut betoniseinä tai tiili
TÄYTEMASSA

MUTTERI M6

HOLKKI

KIILA-ANKKURI

KIERRETANK

~5 mm

BETONI TAI

TUULETUS
RAKO

(Ø12)

Ø 40

(50)

ALUSLEVY
ERISTE

BETONI

Poraukset kuten edellisessä asennustavassa. Putki ja kierretanko katkaistaan
sopivan mittaiseksi (riippuu eristeen paksuudesta). Ankkurin reiän halkaisia
kiila-ankkurin mukaan.
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ASENNUSTAPA
D
TÄYTEMASSA

KANSIRUUVI DIN 571 4.6 8X100

Ø 40

~5 mm

BETONI TAI

TUULETUS
RAKO

RUNKOPALKK
ERISTE

ERISTE

Avainsäiliön reijän poraus kuten edellä. Kansiruuvin reikä porataan Ø7 mm:n poralla,
käyttäen ohjurina säiliön pohjareikää. Kansiruuvin pituus valitaan tilanteen mukaan.

ASENNUSTAPA
E
TÄYTEMASSA

KIERRETANK

PUTKI

LAIPP

Ø 40

~5 mm

BETONI

ERISTE

Avainsäiliön reijän poraus kuten edellä. Kierretanko ja putki katkaistaan kuten edellä.
Laipan koko valitaan tilanteen mukaan.
Asennustavoissa C,D ja E voidaan naulakiinnitystä käyttää lisäkiinnityksenä kun
seinämäpaksuus sen sallii.
HUOM! kierretankoa, putkea ja kansiruuvia ei toimiteta avainsäiliön mukana.
Kiila-ankkurin voi tilata erikseen (koodi=411441).
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