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TERÄSOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TURVAOHJEET

ASIANMUKAINEN ILMANVAIHTO

Teräsoville on ominaista erittäin hyvä tiiveys, joten ne estävät ilman ja kosteuden 
tunkeutumisen rakennuksen sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Tämän vuoksi niitä tulisi käyttää 
vain rakennuksissa, joissa on asianmukaiset ilmanvaihtojärjestelmät. Varmista rakennuksen 
oikeaoppinen ilmanvaihto LVI-suunnittelijaltasi. 

Älä kuormita ovea 
ylimääräisellä painolla.

Putoamisvaara! 
Asenna lukko tai lukittava 
kahva, jos ovi voi 
aiheuttaa vaaratilanteen 
esim. lapsille.

Älä anna oven iskeytyä 
karmia vasten.

Älä jätä ovea auki 
tuulisella ilmalla.

Älä laita mitään puitteen 
ja karmin väliin.

Loukkaantumisvaara!
Älä sulje ovea tarttumalla 
siihen puitteen ja karmin 
välistä.

Kg



Teräsovien huolto- ja käyttöohje

2

SISÄINEN KONDENSAATIO 

Kondensaatiota aiheuttavat monet tekijät ja näihin vaikuttavat monimutkaiset 
suhteet lämmön, kosteuden, ilmavirran ja rakennuksen asettelun välillä. Vaatimus 
energiatehokkaammasta käytöstä on johtanut lämmöneristyksen ja ilmatiiviyden lisäämiseen 
sekä uusissa että uudistetuissa rakennuksissa, jotka puolestaan   voivat johtaa kondensaation 
lisääntymiseen. 

Inveco Oy ei ota vastuuta mahdollisista kondensaation aiheuttamista vahingoista.

ULKOINEN KONDENSAATIO

Lasin ulkopinnalle voi syntyä kondensoitumista kylminä aamuina. Tämä ilmiö johtuu siitä, 
että nykyaikaiset lasipinnoitteet ja kaasutäytteiset lasiontelot ovat niin tehokkaita pitämään 
lämpöä huoneen sisällä, ettei lämpö pääse siirtymään ulkoiseen lasiin lämmittämään sitä. 
Tämä ei ole tuotevika ja lämpötilan noustessa päivällä, ulkoinen kondensaatio häviää.

HUOLTO

Lievä likaantuminen on poistettavissa vesipesulla ja hellävaraisilla 
pesuaineilla. Vaikeasti irtoavissa tahroissa voidaan käyttää hellävaraisia 
kiillotusaineita. Missään tapauksessa ei saa käyttää aineita tai työkaluja, 
jotka voivat aiheuttaa teräspinnan naarmuuntumisen. Myöskään vahvoja 
kemiallisia aineita ei suositella käytettäväksi. 

Lasit

Ikkunat on varustettu yksi- tai kaksikammioisilla ilmatiiviillä lasipaketeilla, joiden välissä 
on argonkaasu. Lasipaketeilla on vain ulko- ja sisäpinta, joita tarvitsevat puhdistusta. Lasin 
pesemiseen voi käyttää yleisesti saatavilla olevia puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu 
lasipintojen puhdistukseen. Likaa ei saa poistaa terävien esineiden avulla, koska ne voivat 
naarmuttaa lasipinta. Erittäin likainen lasi on ensin kasteltava vedellä pesuaineen kanssa ja 
kuivattava sitten puhtaalla, pehmeällä liinalla.

LUKITUSJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS JA HUOLTO

Lukitusjärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden edellytyksenä on sen asennus-, 
säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen. Katso lukitusjärjestelmän ohjeistus 
lukitusvalmistajan sivuilta. 

Puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa sisäilman kosteusmäärän lisääntymisen, 
vesihöyryn kondensoitumisen sisäpinnoille ja jopa rakenteiden homehtumisen.
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SARANOIDEN SÄÄTÖ JA HUOLTO

Voitele saranat - kerran 6 kuukaudessa tai saranavastuksen esiintyessä se on voiteltava.

Saranoiden säätöön tarvitaan 6 mm:n kuusiokoloavain. 
  

Ensin poista mustat tulpat, jotka sijaitsevat saranan yläosassa.

Säätö on mahdollinen tulppien poiston jälkeen.

 

Jos haluat nostaa ovilehteä, kierrä pulttia myötäpäivään.
Jos haluat laskea ovilehteä, kierrä pulttia vastapäivään.
Kaikki saranat on säädettävä saman verran.

Säädön jälkeen asenna mustat tulpat takaisin paikoilleen.
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