
Kasvuhoone klaaside paigaldamine

Kasvuhoone klaaside paigaldamisel on hädavajalik kasutada kindaid, et mitte kätte lõigata. Esiteks paigaldage 
klaasid katusele, siis külgedele ja lõpuks otsaseintele. Klaasitahvlite mõõdud ja paigutus on paigaldusjuhendis 
näidatud.

NR.1 Atsetooniga puhastamine

 

Kõigepealt peate Te alumiiniumprofiilid atsetooniga puhastama, et silikoon paremini kinnituks.

NR.2 Silikooni peale kandmine

 Seejärel kandke umbes 3 mm paksuselt silikooni küljeseinte püstisuunalistesse profiilidesse. Kui soovite 
rohkem silikooni kasutada, võite meilt happevaba silikooni juurde tellida.

NR.3 Klaasiservade puhastamine



Samamoodi, nagu alumiiniumprofiilidki, peate Te klaasiservad atsetooniga üle puhastama, et silikoon 
paremini kinnituks.

NR.4 Klaasitahvlite paigaldamine

Klaas pannakse kiiresti ja täpselt silikooniga täidetud raami sisse.

NR.5 Kasvuhoone klaaside kinnitamine vedruklambritega (1)

 Klaaside vedruklambrid pannakse nii, et „jalg“ jääks serva taha  ja väike kumerus klaasi ning 
alumiiniumprofiili vahele.



 

NR.6 Kasvuhoone klaaside kinnitamine vedruklambritega (2)

Teine „jalg“ asetage teise käega ka profiili serva taha, nii et teine väike kumerus jääks ka klaasi ja 
alumiiniumprofiili vahele ja laiem kumerus hoiaks vastu klaasi.
Alumistele klaasitahvlitele asetatakse neli klaaside vedruklambrit, ülemistele klaasitahvlitele asetage ainult 
kaks klaaside vedruklambrit, muidu võib klaas  katki minna.

NR.7 Kahe klaasitahvli paigaldamine klaasihoidjatega

Asetage kaks klaasihoidjat alumisele klaasitahvlile, painutage natuke klaasihoidjat väljapoole, hiljem võite 
Te need lihtsalt tagasi painutada. 

NR.8 Klaasitahvlite paigaldamine klaasihoidjatega



Kui Te kaks klaasihoidjat alumisele klaasitahvlile asetasite, võite ülemise klaasitahvli alumise klaasitahvli 
peale paigaldada. 

NR.9 Ülemise klaasitahvli kinnitamine

Ülemine klaasitahvel paigaldatakse üsna tihedalt alumiiniumprofiili, mis on silikooniga täidetud, sisse.

NR.10 Klaasitahvlite kinnitamine klaasihoidjatega

Klaasihoidjad painutatakse tagasi nii, et klaasitahvlid oleksid koos. Kaks klaasi vedruklambrit 



paigaldatakse ülemisele klaasitahvlile.

NR.11 Kasvuhoone klaasid on paigaldatud

Sellega on kasvuhoone klaaside paigaldus valmis. Kui klaasitahvel peaks katki minema, saab 
klaasitöökojast tellida uue. Ärge unustage enne paigaldamist uut klaasi atsetooniga puhastada.
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