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IKKUNAN ULOIMMAN LASIN SISÄPINTA ON HUURTUNUT:
Ovatko kaikki puitteiden lukot kiinni?
Sulje lukot irto- tai kiintopainikkeella. Mikäli ikkunan sulkeutumisessa on ongelmia, tarkista onko
tuuletusikkunan aukipitolaite kytketty oikein.
Tuulettuuko ikkunan välitila riittävästi?
Ikkunan välitilan tuuletusta voi tarvittaessa lisätä poistamalla pätkä tiivistettä peitelaudan yläosan
molemmista päistä.
Toimiiko poistoilmanvaihto?
Tarkista poistoilmastoinnin toiminta. Tarkista, että poistoilmastointi on säädetty siten, että
huoneistoon saadaan riittävä alipaine.
Ovatko tiivisteet ehjät ja tasaisesti paikallaan?
Jos tiiviste on selkeästi irrallaan tiivisteurassa, paina tiiviste takaisin uraan.

IKKUNAN SISÄLASIN SISÄPINNASSA ON HUURRETTA:
Onko ilmastointi päällä?
Tarkista poistoilmastoinnin toiminta. Tarkista, että poistoilmastointi on säädetty siten, että
huoneistoon saadaan riittävä alipaine.
Onko lämmitys päällä ja suuntautuuko lämpö riittävästi ikkunan alueelle?
Tarkista vastaako lämpöpatterin termostaatti uusia olosuhteita. Vanhalla asetteella oleva termostaatti
saattaa tunnistaa lämpöä olevan riittävästi, uuden ikkunan poistaessa kylmän hohkan. Termostaattia
pitää säätää herkemmälle siten, että se huomioi muuttuneet olosuhteet ja tuottaa lämpöä riittävästi.

IKKUNASTA TUNTUU VETOA:
Ovatko kaikki puitteiden lukot kiinni?
Sulje lukot irto- tai kiintopainikkeella. Mikäli ikkunan sulkeutumisessa on ongelmia, tarkista onko
tuuletusikkunan aukipitolaite kytketty oikein.
Ovatko tiivisteet ehjät ja tasaisesti paikallaan?
Jos tiiviste on selkeästi irrallaan tiivisteurassa, paina tiiviste takaisin uraan.
Mistä kohtaa kylmä ilma tulee?
Tarkista tuleeko veto seinärakenteen ja karmin välistä. Tässä tilanteessa raot voidaan peittää
tarkoitukseen sopivalla massalla.
Onko lämmitys päällä ja suuntautuuko lämpö riittävästi ikkunan alueelle?
Tarkista vastaako lämpöpatterin termostaatti uusia olosuhteita. Vanhalla asetteella oleva termostaatti
saattaa tunnistaa lämpöä olevan riittävästi, uuden ikkunan poistaessa kylmän hohkan. Termostaattia
pitää säätää herkemmälle siten, että se huomioi muuttuneet olosuhteet ja tuottaa lämpöä riittävästi.

Lammin Ikkuna Oy • PL 100, Paarmamäentie 2 • 16901 Lammi • Puh. +358 10 8411 700 • Faksi 03-633 2737 • FI1454666-1 • www.lammin.ﬁ

Ongelmat ja niiden ratkaiseminen

(2/2)

PUITE EI SULKEUDU KUNNOLLA:
Onko ikkuna ristimitassa?
Tarkista karmin ristimitta mittaamalla karmin sisäpinnasta oikean yläkulman ja vasemman alakulman
etäisyys. Tämän jälkeen mittaa vasemman yläkulman ja oikean alakulman välinen etäisyys. Mikäli
näissä on merkittävää, yli muutaman millimetrin suuruista heittoa, on ikkuna asennettu väärin.
Ottaako sisäpuite karmiin kiinni?
Säädä puitteen saranoita siten, että puite saadaan keskitettyä. Jos esimerkiksi puitteen vasen
alareuna, saranoiden ollessa oikealla, hankaa karmiin kiinni, poista ensin saranatapit alhaalta
ylöspäin. Tämän jälkeen käännä puitteen alasaranaa muutama kierros myötäpäivään. Seuraavaksi
käännä puitteessa keskellä olevaa saranaa myötäpäivää noin puolet vähemmän kuin alasaranaa.
Lopuksi kiinnitä saranatapit päinvastaisessa järjestyksessä kuin alussa.

SÄLEKAIHDIN EI LASKEUDU ALAS:
Tarkista, että narut ovat ehjät ja kulkevat suorassa.
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