
 

 

PVC-IKKUNOIDEN ASENNUSOHJEET 

Asennusohjeiden noudattaminen takaa ikkunoiden korkean laadun, mutta vain siinä 

tapauksessa, että rakennusta käytetään sopivaan käyttötarkoitukseen ja huonelämpötila säilyy 

normaalilla tasolla ikkunoiden koko eliniän ajan. Lämpötila ei saa laskea alle +16 °C:een ja 

ilmankosteus ei saa ylittää 60 prosenttia pitkällä aikavälillä. 

YLEISET RAKENNUSFYSIKAALISET TIEDOT 

Rakennusfysiikalla on suuri merkitys rakennuksen lämpöfyysisten ja akustisten 

ominaisuuksien arvioinnissa. Kyseiset ominaisuudet ovat suoraan yhteydessä kaikenlaisiin 

rakennus- ja korjaustöihin, muun muassa ikkunoiden asennukseen. 

Jotta voidaan välttyä suurilta lämpöhäviöiltä, melun tunkeutumiselta ikkunoiden läpi ja 

kosteuden tunkeutumiselta rakenteiden väliin, seuraavia perusvaatimuksia on noudatettava 

seinärakenteiden, ikkunoiden ja saumojen tiivistämisessä. 

Rakenteiden on taattava seuraavat asiat: 

1. tuulenkestävyys 

2. pienet lämpöhäviöt 

3. sadeveden pitävyys 

4. UV-säteilyn kestävyys 

5. diffuusiotiiviys 

6. yleinen kestävyys. 

Nämä perusvaatimukset vaikuttavat seuraavan kolmen tason toimintaan: 

 

Kuva 1. Tasot 

Taso 1. Ulko- ja sisäympäristön eristäminen 

 

Sääsuojaus 

Ulko- ja sisäympäristön 

eristäminen 

Toiminta-alue 

Toiminta-alue 



 

 

Ulkoseinän sisäpuolella olevan sisä- ja ulkolämpötiloja erottavan eristekerroksen tulee olla ehjä 

ja tasainen. Eristekerroksen lämpötilan on oltava korkeampi kuin huoneen 

kastepistelämpötilan, koska muussa tapauksessa seinä-, ikkuna- ja ovipinnoille voi muodostua 

kosteutta. Jatkuva altistuminen kosteudelle voi aiheuttaa rakennevaurioita (hometta, 

sienikasvustoja, materiaalien vaurioitumista ja korroosiota) sekä lisätä lämpöhäviöitä ja melun 

tunkeutumista. 

Huonelämpötila Ilmankosteus 

35 %  40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 

30 °C 12,9 14,9 19,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 

28 °C 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 

26 °C 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 

24 °C 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 

22 °C 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 

20 °C 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 

18 °C 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 

16 °C 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 

14 °C -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 

12 °C -2,6 -1,0 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 

10 °C -4,2 -2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 

Taulukko 1. Rakennuksen pintojen kastepistelämpötila riippuu huonelämpötilasta ja 

ilmankosteudesta. 

Eristekerroksen lämpötila suojaa jäähtymiseltä samoin kuin seiniin, kattoon, lattiaan ja 

aukkoihin valittu lämmönjohtavuusominaisuuksiltaan sopiva eristemateriaali. 

Lämmönjohtavuus kuvaa, kuinka monta wattia lämpöä johtuu tunnissa 1 metrin paksuisen ja 1 

neliömetrin kokoisen materiaalikerroksen lävitse, kun pinnat ovat tasaisia ja niiden 

lämpötilaero on 1 °C. Lämmönläpäisykerroin ilmoitetaan U-arvona (aikaisemmin k-arvo), ja se 

tulee kirjata kaikkiin rakennusasiakirjoihin. 

Taso 2. Sääsuojaus 

Sääsuojauksen tulee estää tuulen ja sadeveden pääsy rakenteisiin sekä varmistaa, että 

rakenteisiin mahdollisesti tunkeutunut sadevesi pääsee ulos. Samanaikaisesti on taattava 

kunnollinen tunkeutuneen veden eristys ja rakenteiden riittävä ilmanvaihto. 

Taso 3. Toiminta-alue 

Lämmön- ja ääneneristys kuuluvat tälle tasolle. Niiden toimivuuden takaamiseksi on 

varmistettava, että alue on kuiva ja eristetty sisälämpötilalta. Lämmin huoneilma on suhteessa 

kosteuteen, joka alkaa kondensoitua noin 10 °C:n lämpötilassa. Tämän kosteuden on oltava 

mahdollista siirtyä ja kuivua nopeasti. Sen vuoksi nyrkkisääntö kuuluukin: ”tiiviimpi sisältä 

kuin ulkoa”. Tällä tasolla on otettava myös huomioon, että siihen vaikuttavat rakennuksen 

liikkeet ja ikkunamateriaalin laajeneminen ja kutistuminen sekä ikkunoiden painosta ja niiden 

käytöstä aiheutuvat voimat.  Siksi tiivisteiden on oltava muotoutuvia ja ne on kiinnitettävä 

asianmukaisesti.  

 



 

 

Tiivisteiden kiinnityksessä on noudatettava ohjeita. Koska nämä käyttöohjeet perustuvat 

kaikkiin voimassa oleviin rakentamissääntöihin ja hyviin toimintatapoihin seinärakenteiden ja 

laadukkaiden ikkunoiden suhteen, asentajan tehtävänä on liittää ikkuna seinärakenteisiin 

oikealla tavalla ja tiivistää saumat vaatimustenmukaisesti. 

 
AUKKOJEN VALMISTELU 

Aukot on mitattava tarkasti ikkunoiden oikeaa asennusta ja valmistusta varten. Täyteaineiden ja 
seinärakenteiden mittauksista riippuen seuraavat sauman leveydet on otettava huomioon 
ikkunan mittojen määrittämisessä, jotta varmistetaan kunnollinen tiivistys ja huomioidaan 
profiilien mahdollinen laajeneminen/kutistuminen.  

Materiaali Profiilin pituus 
 

≥ 1,5 m ≥ 2,5 m ≥ 3,5 m ≥ 4,5 m 

 

Sauman leveys (mm) 

Valkoinen 

PVC-ikkuna 
10 15 20 25 

Värillinen 

PVC-ikkuna 
15 20 25 30 

Puuikkuna 12–45 

Taulukko 2. Saumojen vähimmäisleveydet ikkunan karmien ja aukon reunojen välillä. 

Taulukko koskee sekä uusia että vanhoja aukkoja. Varmista, että uloin seinä ei peitä yli 40 

millimetriä ikkunan karmista. 

Uudisrakennuksissa saumojen sopiva leveys on helppo varmistaa. Kun ikkunat vaihdetaan, 

aukkojen säätäminen tai ylimääräisten profiilien käyttö saattaa olla tarpeen saumojen oikean 

leveyden varmistamiseksi. Ylimääräisiä profiileja käytetään pääsääntöisesti silloin, kun 

sauman leveyttä on säädettävä joko sivuilta tai ikkunan yläosasta. Ylimääräisten profiilien 

käytöstä on keskusteltava ennen niiden asennusta asennustyönjohtajan tai myyntikonsultin 

kanssa. Aukkojen säätö tehdään pääsääntöisesti kyllästettyjen rimojen avulla. Rimojen 

poikkileikkaus valitaan aukon mukaan, ja olemassa olevaan aukkoon rakennetaan puukehykset, 

joiden sivujen pituuden poikkeama saa olla enintään 5 mm. Puukehykset kohdistetaan kiilojen 

avulla ja kiinnitetään joko puunauloilla tai ruuveilla. Kiinnitysväli riippuu ikkunan 

asennusvälistä (katso kuva 2). Seinän ja karmin välinen sauma eristetään kokonaan kivivillalla, 

lasivillalla tai polyuretaanivaahdolla. Vaahtoa käytettäessä on varmistettava, että eristetyn 

sauman leveys ei ylitä valmistajan ilmoittamaa sallittua enimmäisleveyttä ja että vaahdon 

laajeneminen ei taivuta karmia. 

KARMIEN VALMISTELU 

Kun aukon oikea koko ja yhteensopivuus valmistetun ikkunan kanssa on varmistettu, 

tarkistetaan ikkunan rakenne ja avausmekanismin oikea kiinnitys. Avattavat puitteet poistetaan. 

Jos aukossa olevaa karmia peittää syvennetty ulkoseinä, karmin uloimmat suojakiilat poistetaan 

(niissä tapauksissa, joissa tilaajan kanssa ei ole tehty erityistä sopimusta suojakiilojen 

säilyttämisestä tai karmien ylimääräisen suojan toteuttamisesta). Tämän jälkeen asennetaan 

kiinnikkeet (mikäli kiinnitystä ei tehdä karmin läpi). Kiinnikkeiden oikea asennuspaikka ja 

tiivistys varmistaa tasaisen laajenemisen ja kutistumisen sekä lopullisen jäykkyyden. 

 



 

 

Asentajan velvollisuutena on tarkistaa kiinnikkeiden oikeat paikat ja noudattaa alla olevia 

ohjeita. 

Yli 2500 millimetriä leveissä ja nauhaikkunoissa kiinnikkeet on asennettava myös karmin 

alareunaan enintään 700 millimetrin välein. 

Nauhaikkunoissa yksittäisten ikkunaelementtien yhdistämiseen käytetään erityisiä 

liitosprofiileja. Tällaisissa tapauksissa ikkunan karmit kiinnitetään toisiinsa tai liitosprofiileihin 

ruuveilla, ja kiinnitysruuvien paikat ovat samat kuin karmin kiinnikkeiden.  

 

* – kiinnikkeiden välinen suurin sallittu etäisyys 

Kuva 2. Kiinnikkeiden sijainti ja karmin tiivistys (mitat millimetreinä)  

 Puuikkunoissa kiinnikkeet kiinnitetään ruuvilla myös puukarmiin. 

Kiinnikkeen hammastetun pään kiinnitys 

Kiinnikkeen kiinnitys seinärakenteeseen 

Kuva 3. Kiinnikkeen kiinnitys 

 IKKUNOIDEN KIILAUS JA KIINNITYS 
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 Kun aukko ja karmi ovat valmiit, kannakkeet (muoviset asennuskiilat) asennetaan aukkoon, 

johon tehdään alustava sovitus. Tämän jälkeen karmi laitetaan paikalleen ja kiilataan sekä 

tehdään lopullinen sovitus. Kiilauksessa on huomioitava muoviprofiilien mahdollinen 
laajeneminen, jonka on oltava mahdollista ilman lisäpaineen muodostumista. 

Lämpötilasta johtuvat muutokset profiilien pituuksissa: 

 Valkoiset PVC-profiilit enintään 1,6 mm/m 

 Värilliset PVC-profiilit enintään 2,4 mm/m 

Kannakkeiden ja lisäkiilojen asennuksessa noudatettava alla olevaa piirustusta, jotta ikkunan 

omapaino ja tasapainoon vaikuttavat voimat jakautuvat tasaisesti. 

Jos karmi kallistuu vasemmalle, asennetaan tarpeen mukaan lisäkiilapari 1-1. Jos karmi 

kallistuu oikealle, asennetaan lisäkiilapari 2-2. 

HUOMIO! Kannakkeiden poistaminen on kielletty koko sen ajan, kun ikkunaa käsitellään. 

Ikkunan tasapainottamiseen voidaan käyttää apukiiloja, jotka on poistettava tasapainotuksen 

ja kiinnityksen jälkeen. 

 

Kuva 4. Ikkunan kiilaus 

Kiilauksen ja tasapainotuksen jälkeen ikkuna kiinnitetään. Kiinnikkeitä käytettäessä kiinnitys 

tehdään seinärakenteisiin puunaulojen tai ruuvien avulla. Puunauloja käytettäessä on 

varmistettava, että puunaulan kiinnittyy ainakin valmistajan asennusohjeissa ilmoitettuun 
syvyyteen. Ruuvin kiinnityssyvyyden tulee olla vähintään 40 millimetriä. 

Isot ikkunat kannattaa kiinnittää ennen tasapainotusta käyttämällä säädettäviä kiinnikkeitä. 

Tällöin lopullinen kiinnitys tehdään tasapainotuksen jälkeen ylimääräisillä ruuveilla tai 
puunauloilla. 

 

Kannake 

Lisäkiila 

1 2 

2 1 

1 2 

1 2 



 

 

Ruuvit ja puunaulat kiinnitetään pääsääntöisesti karmin läpi silloin, kun ruuvien peittäminen 

myöhemmin ei ole mahdollista. Kiinnitysväli on tällöin sama kuin kiinnikkeitä käytettäessä. 

Jos kiinnitystä varten on porattava ylimääräisiä reikiä, on varmistettava, että tiivisteet tai 

karmiprofiilin ulkopinnat eivät vaurioidu. Puunaulan tai ruuvin pää ei kuitenkaan saa vaarantaa 

ikkunaruutuja, joita ei voi avata. 

 

Kuva 5. Kiinnitys karmin läpi 

Kiilauksen ja kiinnityksen jälkeen tasapainotus ja jäykkyys tarkistetaan. Kiinnityksen jälkeen 

karmi ei saa liikkua aukossa. Mahdolliset välykset on korjattava ennen saumojen tiivistyksen 

aloittamista, koska laajenevia tiivisteitä, saumaustuotteita, liimoja ja eristevaahtoja ei lasketa 

kiinnitysmateriaaleiksi. 

Jäykkyyden tarkistamisen jälkeen aikaisemmin poistetut puitteet asennetaan takaisin 

karmeihin. PVC-ikkunan karmien ja puitteiden väliin tulee asentaa erityisiä välikappaleita, 

jotta karmit eivät taivu asennusvaahdon laajenemisen vuoksi. Tämän jälkeen karmien ja 

seinärakenteiden väli täytetään asennusvaahdolla käyttöohjeiden mukaan. Kun vaahto on 

kovettunut lopullisesti, välikappaleet poistetaan. Tämän jälkeen puitteet säädetään ikkunan 

käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan.  

SAUMOJEN TIIVISTYS 

Saumojen tiivistys riippuu ikkunan ympäristön tuulen- ja sateenkestävyydestä sekä yleisestä 

teknisestä ”terveydestä” ja eliniästä. Tiivistyksessä on aina muistettava, että lämpimän 

sisäilman kosteus ei saa tunkeutua saumoihin, sillä niihin voi muodostua kondenssivettä 

matalan lämpötilan vuoksi. Jos ulkosauma tuulettuu riittävästi, kondenssivesi kyllä kuivuu ajan 

mittaan pois, mutta saumaan muodostuu ylimääräisiä kylmäsiltoja koko kuivumisajaksi ja 

kostea ympäristö vahingoittaa rakennetta. Kun sisäsaumat on tiivistetty asianmukaisesti ja 

toiminta-alue on eristetty, sisäinen kosteus ei vaikuta saumoihin ja kosteus voi tunkeutua sisään 

ainoastaan ulkosaumoista. Kondenssiveden muodostuminen on epätodennäköisempää 

yhdistettynä ulkolämpötilaan ja ulkosauman suhteellisen tasaiseen lämpötilaan (joka 
saavutetaan vain silloin, kun toiminta-alueen eriste ei päästä lämpöä ulkosaumaan).  

 

Karmin kiinnitys sisältä 

Peitetulppa 

Kiinnitys karmin sisäpintaan 



 

 

On tärkeää, että saumaan ei pääse vettä ulkoa, koska sauman tulee hengittää, jotta se kuivuu 

kunnolla ja jotta rakenteet eivät altistu mahdolliselle kosteudelle. Helpoin tapa saada aikaan 

tällainen hengittävä sauma on käyttää laajenevia tiivisteitä, jotka hylkivät kosteutta, mutta 

läpäisevät ilmaa. Jos saumauksessa käytetään mastiksia, suositellaan, että sauma jätetään 

osittain avoimeksi sieltä, mistä sadeveden tunkeutuminen saumaan on epätodennäköisintä. 

Tällä tavalla varmistetaan sauman hengittävyys ulkopuolelta. Saumojen tiivistyksessä 

nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: ”tiiviimpi sisältä kuin ulkoa”. Tämä tarkoittaa, että 

yhtään ilmankosteutta ei saa joutua saumaan sisäpuolelta. Toiminta-alueen on oltava riittävän 

hyvin eristetty ja ulkosauman on oltava hengittävä, mutta vettä läpäisemätön. 
Seuraavassa on muutamia ratkaisuja tavallisiin tilanteisiin: 

Ulkosauman tiivistäminen  
(laajenevan tiivisteen ja ulkosaumoissa myös 
mastiksin käyttö on sallittua) 

Ulkopuolelta syvennetyt ikkuna-aukot 

Syvennettyjä, ulkoseinällisiä ikkuna-aukkoja esiintyy sekä uudisrakennuksissa että 

remonttikohteissa. Tämäntyyppisissä asennuksissa saumojen tiivistäminen on helppoa, sillä 

sade ja tuuli vaikuttavat suoraan vain ikkunan ulkoreunojen ja pielien liitossaumoihin, joiden 

leveys on tavallisesti 5–10 millimetriä. Tiivistystä helpottaa entisestään se, että 

polyuretaanivaahto levitetään saumaan toiminta-alueella, jolloin vaahto ei pääse pursuamaan 

saumasta ja vahingoittamaan julkisivua. Ulkoseinien rappaus ei takaa sauman sateen- ja 

tuulenkestävyyttä, sillä ikkunapinnat eivät kiinnity laastilla (ja PVC-ikkunat liikkuvat 

lämpötilaerojen vaikutuksesta). Rappauksen yhteydessä on sen vuoksi tarpeen käyttää 
mastiksia tai laajenevia tiivisteitä ulkosaumojen tiivistyksessä. 

Tiivistys toiminta-alueella 
(polyuretaanivaahtoa suositellaan) 

Tiivistys sisäpinnalla (sisätiloihin 
tarkoitettu elastinen akryylimassa) 

Vanha tai uusi syvennetty sisäseinä 

Ulkopuolelta syventämättömät ikkuna-aukot 

Lautaverhoilluissa taloissa ja hirsirakennuksissa on monia aukkoja, jotka eivät ole syvennettyjä 

eivätkä siksi sisällä ulkoseiniä. Niissä saumat on peitetty puulistoilla. Tällaisten saumojen 

tiivistyksessä on huomioitava, että listat suojaavat saumoja paitsi UV-säteilyltä, myös 
sadevedeltä. Lisätiivistys on siksi suositeltavaa. 

 

Kuva 6. Syvennetyn rakenteen tiivistys 



 

 

Ulkosauman peitelista, joka on kiinnitetty karmiin 
niiteillä tai ruuveilla (suosittelemme 
mahdollisuuksien mukaan sauman lisätiivistystä 
laajenevalla tiivisteellä tai peitelistan tiivistystä 
mastiksilla) 

Kuva 7. Syventämättömän rakenteen tiivistys 

Lisätiivistykseen on olemassa kaksi perusratkaisua: 

a) ulkosauman tiivistäminen laajenevalla tiivisteellä (katso kuva 8) 

b) peitelistojen ja sivuseinien sekä puitteiden välisten osien tiivistäminen mastiksilla (katso 

kuva 8). 

 

Kuva 8. Ulkosaumojen lisätiivistyksessä mahdollisesti käytettävät menetelmät 

Toiminta-alueen eristämisessä polyuretaanivaahdolla on noudatettava varovaisuutta, sillä 

pistoolista (patruunasta) paineella tuleva vaahto voi pudota saumasta ja vahingoittaa julkisivua. 

 

Tiivistys toiminta-alueella 
(polyuretaanivaahtoa suositellaan) 

Tiivistys sisäpinnalla (sisätiloihin 
tarkoitettu elastinen akryylimassa) 

Palautettu tai asennettu syvennetty sisäseinä 

Tiivistys laajenevalla tiivisteellä 

Tiivistys mastiksilla 



 

 

Vanhoissa puutaloissa on usein syventämättömiä ikkuna-aukkoja. Ne muistuttavat 

rakenteeltaan kivitaloja. 

 

Kuva 9. Saumojen tiivistysmahdollisuudet puurakenteissa 

Kun ulkosaumojen lisätiivistykseen käytetään laajenevaa tiivistettä, sauman paksuuden tulee 

olla noin puolet sen leveydestä. Kun lisätiivistykseen käytetään mastiksia, syvennetyn 

ulkoseinän yläreuna (jossa riski veden tunkeutumisesta on vähäinen) on jätettävä käsittelemättä 

sauman tuulettumisen varmistamiseksi jättämällä sauma tiivistämättä muutaman senttimetrin 

leveydeltä. 

HUOMIO! Kun tiivistämiseen käytetään toiminta-alueella polyuretaanivaahtoa, on 

varmistettava, että tiiviste koko ikkunan sekä kiinnikkeiden, kannakkeiden ja lisäkiilojen 

ympärillä ei vahingoitu. 

IKKUNAPELLIN JA IKKUNALAUDAN ASENTAMINEN 

Ikkunaan asennetaan ikkunapelti, jotta ikkunalauta, seinät ja eristeet eivät vaurioidu kosteuden 

vaikutuksesta. Ikkunapellin leveys tulee valita sen leveämmän reunan perusteella. Pellin pitää 

ulottua julkisivun yli vähintään 3 cm (jotta vesi johdetaan pois ulkosivun pinnalta), mutta 

mielellään alle 6 cm (sillä kova tuuli voi irrottaa liian pitkän pellin). Ikkunapellin pituus tulee 

valita sen pään valssatun reunan mukaan, jotta veden pääsy sivupellin ja ikkunapellin 

päällekkäisten osien ja reunojen väliin estetään. Jos ikkunapeltiä ei ole mahdollista asentaa 

päällekkäin syvennetyn ulkoseinän kanssa, niiden väli on tiivistettävä saumausaineella. 

Ikkunapelti kiinnitetään peltiruuveilla ikkunan asennusprofiilin alareunaan. Ylimääräinen 

kiinnitys sivulta tai pohjasta tehdään tarvittaessa tapauskohtaisesti. Varmista ikkunapellin 

asennuksen yhteydessä, että sen kaltevuus ulospäin on vähintään 5 astetta.  

Ikkunalaudan asennus tehdään sisäpuolelta asennusprofiilia vasten. 

Ikkunalautojen kaltevuuden tulee olla noin 2 astetta huoneen suuntaan, jotta mahdollinen vesi 

johdetaan pois. Ikkunalaudat kiilataan yhtenäisesti takareunasta ikkunan alakarmiin ja tuetaan 

etureunasta kannakkeilla. Pitkät laudat tulee kiinnittää yläreunasta ennen asennusta, koska 

laudat voivat taipua polyuretaanivaahdon laajentuessa. 

 

Ulkosauman peitelista, joka on kiinnitetty 
seinärakenteeseen (suosittelemme, että ylimääräiseen 
tiivistykseen käytetään laajenevaa saumausvaahtoa tai 
peitelistaa ja mastiksia mikäli mahdollista) 

Tiivistys toiminta-alueella 
(polyuretaanivaahtoa 
suositellaan) 

Tiivistys sisäpinnalla 
(sisätiloihin tarkoitettu 
elastinen akryylimassa) 

Vanha tai uusi syvennetty sisäseinä 



 

 

 

Ikkunalautojen tukemisen jälkeen ne eristetään alapuolelta polyuretaanivaahdolla. 

Ikkunalautojen kiinnitys varmistetaan peittämällä kiilat, polyuretaanivaahto ja ikkunalautojen 

reunat sisäviimeistelyn yhteydessä. Ikkunalautoja tuetaan lisää tarvittaessa valmistajan 

asennusohjeiden mukaisesti. 

Polyuretaanivaahto 

Asennusprofiili (ylimääräinen 

profiili, jonka leveys on 3 cm) 

Ikkunan kannake 

Vaahdon paisumisvara Ikkunapelti 

Kuva 10. Ikkunalaudan ja ikkunapellin asentaminen 

HUOMIO! Ikkunapellin ja ikkunalaudan asennuksessa on varmistettava, että aiemmat tiivisteet 

eivät vaurioidu. 

 

Ikkunalauta 


