
Teräsovien huolto- ja käyttöohje

TERÄSOVIEN ASENNUSOHJE

Hyvä asiakkaamme,

Tämä ohje on yleinen asennusohje teräsoville. Ohje käsittää ainoastaan yleisiä 
asennusääntöjä tyypillisissä asennusolosuhteissa. Valmistaja ei vastaa ovien virheistä, jotka 
aiheutuvat suositeltujen asennusohjeiden laiminlyönnistä. 

TAVARAN VASTAANOTTO

Tarkasta pakkauksien kunto välittömästi yhdessä kuljettajan kanssa. Tarkista, että toimitettu 
tavaraerä on tilausvahvistuksen mukainen ja kaikki lähetteessä mainitut tavarat ovat mukana. 
Valokuvaa näkyvät tuotevauriot ennen purkua ja kuvaile vahingon laatu selvästi rahtikirjaan. 
Ilmoita virheellisestä tai väärästä toimituksesta ja mahdollisista kuljetusvaurioista Inveco 
Oy:lle välittömästi. Mikäli kuljetusvaurio on ns. piilevänä (vaurio jota ei voi todeta pakkauksen 
päältä), on asiasta ilmoitettava kuljetusliikkeelle kirjallisesti 7 päivän kuluessa tuotteen 
saapumisesta.

Huom! Kuljetusliike ja Inveco Oy eivät vastaa kuljetusvaurioista, joita ei ole merkitty 
rahtikirjaan.

TUOTTEIDEN VARASTOINTI

Teräsovet tulee säilyttää kuivassa ja auringolta suojaisessa tilassa. Varastoitaessa ovet 
tulee asettaa tasaiselle ja kuivalle alustalle. Tuotteet täytyy suojata mahdolliselta, sateelta 
likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. 

Siirrä helapaketit ja mahdolliset lisävarusteet talteen. Noudata erityistä varovaisuutta 
tuotteiden käsittelyssä, jotta turhilta vahingoilta voitaisiin välttyä. 

Mikäli tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, valmistaja korjaa virheen tai toimittaa uuden 
tuotteen tai tuotteeseen kuuluvan uuden osan. Ostaja ei saa korjata havaitsemiaan virheitä 
valmistajan lukuun sopimatta asiasta ensin valmistajan kanssa. 

Huom! Virheellistä tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa ilman valmistajan lupaa. 

Huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa (ryht 2000) osoitteeseen:
info@inveco.fi



ENNEN ASENNUSTA

• Tarkista asennettavat teräsovet vikojen ja mekaanisten vaurioiden varalta (haljennut tai 
naarmuuntunut lasi, profiilivirheet). Näkyvistä vioista on tehtävä ilmoitus ennen teräsoven 
asennusta. Muuten valmistaja pidättää oikeuden hylätä valituksen.

• Rakennusaikainen kosteus on tuuletettava pois ennen tuotteiden asentamista. 
Suosittelemme tuotteidemme asentamista paikoilleen vasta, kun kosteusolosuhteet ovat 
vakiintuneet alle 60 prosentin.

• Huomioi, että seinärakenteet eivät välttämättä ole suorassa. Älä asenna ovia rakennuksen 
seinän pintojen mukaan. Käytä aina vatupassia. Tämä on erityisen tärkeää ovien 
asennuksessa.

• Teräsovet on kiinnitettävä aina ruuveilla tai asennusankkureilla. Ovia ei koskaan saa 
asentaa pelkällä uretaanivaahdolla. Ennen asennusta on valittava asianmukaiset 
kiinnitystarvikkeet oviaukon seinätyypin mukaisesti, jotta kiinnitys on kestävä. 

• Ovia ei saa käyttää kantavana rakenteena tai sen osana.

OVIEN ASENNUS

Ovien kiinnittämiseen on käytettävä ovissa olevia asennusankkureita tai asennusruuveja 
(ruuvit eivät kuulu toimitukseen). 

OVEN KIINNITYS ASENNUSANKKUREIDEN AVULLA

Taivuta asennusankkurit oven sisäpuolelle. 

Asenna ovi alustavasti seinään 
XPS-kiilojen tai puupalojen avulla. 
Kiilat on asennettava kulmiin ja 
kiinnityspaikkojen viereen, jotta ruuvia 
kiinni kierrettäessä vältytään rungon 
venymiseltä. Tarkista asennusvälien 
koko ja varmista alakarmien suoruus 
vatupassilla. Tarkista myös oven 
ristimitta.

Kun ovi on asetettu oikealle kohdalle, 
voidaan asennusankkurit kiinnittää 
seinään. Ankkurit on taivutettava 
seinäelementtejä vastaan siten, että 
ne voidaan kiinnittää seinätyyppiin 
soveltuvilla ruuveilla. Kiinnitysruuvit on 
valittava seinätyypin mukaisesti. Huom. 
Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

Kiinnitysruuveja ei saa kiristää liikaa. 
Käytä kiiloja apuna. Liian kireälle 
kiristetty ruuvi voi vääntää karmia.

Oven kiinnitys asennusankkurien avulla



OVEN KIINNITYS ASENNUSRUUVIEN AVULLA

Teräsovet voidaan kiinnittää seinään myös asennusruuveilla. Poraa ovikarmiin reiät 
ruuvikiinnitystä varten. Poraa ensin karmiin isompi reikä karmitulpalle ja sitten pienempi 
ruuvia varten. Huom. Karmitulpat ja asennusruuvit eivät sisälly toimitukseen.

Huom. kiinnitysruuveja ei saa kiristää liikaa. Käytä kiiloja apuna. Liian kireälle kiristetty ruuvi 
voi vääntää karmia.

ASENNUSRAKOJEN TÄYTTÖ

• Poista tarvittaessa pystykiilat karmin ja seinän välistä. Vaakakiilat on jätettävä paikolleen.
• Täytä karmin ja seinän välinen rako uretaanivaahdolla tai muulla tiivistykseen soveltuvalla 

materiaalilla. Aloita täyttäminen kulmista huomioiden vaahdon paisunta kuivumisaikana. 
Varmista että kiinnittämisen ja karmin tiivistämisen jälkeen runko ei ole venynyt.

• Kun vaahto on kovettunut ja ylimääräinen vaahto on poistettu, viimeistele ovet listoilla 
sekä vesipelillä. 

• Tarvittaessa säädä ovilehdet huolto-ohjeiden mukaan.

ASENNUKSEN JÄLKEEN

• Asennuksen jälkeen huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja kosteuden 
poistosta. Rakennusaikainen tuulettaminen ovien kautta ei ole suositeltavaa. Kosteuden 
tiivistyminen tai jäätyminen ovien rakenteisiin saattaa aiheuttaa vakavia tuotevaurioita.

• Myös puutteellinen lämmitys ja kosteus kondensoivat kosteutta sisäpinnoille. Tuuletuksen 
merkitys kasvaa varsinkin talvirakentamisessa. Kosteuden poisto on aina rakentajan 
vastuulla.

• Tuotteita ympäröivien rakenteiden vaurioiden estämiseksi on tärkeää, että ulkopuolen 
listoitukset ja pellitykset tehdään viipymättä tuotteiden asennuksen jälkeen.

• Suojaa ovet hitsaus roiskeilta, kipinöiltä, betonilta, laastilta, maalilta ja muilta haitallisilta 
rakennusmateriaaleilta. 

• Puhdista karmit ja puitteet käyttämällä  mietoa saippuaa ja vesiliuosta. Lasin 
puhdistamiseksi käytä pehmeää, nukkaantumatonta liinaa ja lasinpuhdistusainetta. 

• Kaikkien ovien kynnykset on pidettävä puhtaina roskista.  
• Puhdista ja voitele kaikki helat asentamisen jälkeen. 

Oven asennus ulkoseinän tasoon Oven asennus seinän puoliväliin
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