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KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi
säädetään asennusaukkoon.

2. Oven karmin ja asennusaukon väli tulee olla 10-20 mm (10mm palolukitellussa
ovessa). Kun ovikarmi nostetaan asennusaukkoon, käännetään kaikki 24 mm
säätöholkit kiinni kuusiokulma-avaimella kunnes ne ovat seinärakenteessa
kiinni.
Säätöholkkien kiristämisen yhteydessä varmista, että ovikarmin asennuksen
suoruus kaikissa suunnissa.

3. Kun oven karmi on asennettu oviaukkoon 24mm säätöholkkien avulla, tämän
jälkeen porataan säätöholkkien läpi tarvittava reikä ja asennetaan karmiruuvit.
Suositeltavaa on, että karmiruuvi porataan kiinnitysmateriaaliin vähintään
70mm syvyyteen
Ovilehden ja ovikarmin välin tulee olla 6mm (±1,5 mm)

4. Oven karmin ja oviaukon väli täytetään palouretaanivaahdolla tai palovillalla.
Karmiaukko peitetään ulkopuolelta oven mukana toimitetuilla peitelistoilla.

5. Asennettuasi oven tarkista vielä:

5.1 Lukon toiminta (lukitustapit ja salvat menevät sujuvasti karmin reikiin) 
5.2 Ovilehden ja karmin välys tulee olla noin 6mm (±1,5mm) 
5.3 Ovilehden tiiviys karmin tiivisteeseen nähden 
      (Eristetiivisteen tulee olla tiivis kauttaaltaan )

6. Täytä mahdollinen asennuspöytäkirja ja toimita se Kaso Oy:lle
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YKSITYISKOHTAISET LISÄOHJEET ASENNUKSESTA 

Aseta oven karmi lattialle kyljelleen. 

Kiinnitä puu tai MDF korotuspalat 

kynnyksen alla (paksuus 12-18mm). 

Korotuspalat (3kpl) tulee asentaa karmin 
keskelle ja reunoille.

Nosta oven karmi paikoilleen asennusaukkoon.

Täytä kynnys  ympäristöön sopivalla eristeellä (palovilla)
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Asenna karmi saranoiden puolelta  suoraan 
vesivaakaa apuna käyttäen. 
(toleranssi ± 2mm)

Käytä karmiholkkien säätämiseen 12mm 
kuusiokoloavainta (modifioitua mallia).

Karmiholkit tulee ruuvata ulos seinärakennetta vasten 
(älä kiristä holkkeja liikaa, jotta karmi ei väänny).

Karmin ja seinärakenteen väliin tulee jättää 10-20mm välys.
Palo-ovissa välys ei saa ylittää 10mm:ä.
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Tarkista seinän suoruus vesivaakaa apuna käyttäen.

Varmista ette karmi ei tule mistään kohtaa 
seinäpinnan yli.

Jos karmia täytyy nostaa (vino lattia)  suosittelemme 
käyttämään nostoon ohuita vanerinpaloja.
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Karmin kiinnitys täytyy aina aloittaa ylhäältä 
saranoiden puolelta. 

Karmin kiinnitys reiät porataan karmiholkkien läpi 
vähintään 70mm syvyyteen.

Varmista että karmi ei pääse liikkumaan porauksen 
aikana.

Karmi kiinnitetään betoni ja – tai tiiliseinään näihin 
materiaaleihin tarkoitetuilla ruuveilla ja propuilla.
Suositteltu koko on 10x50mm.

Kiristä ruuvit saranoiden puolelta.
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Kierritä loput saranapuolen karmiholkit 
seinärakennetta vasten.

(ÄLÄ KIRISTÄ HOLKKEJA LIIAN 
KIREÄLLE, KOSKA KARMI VÄÄNTYY) 

Tarkista karmin suoruus uudelleen vesivaakaa 
apuna käyttäen. 

Poraa loput kiinnitysreiät saranoiden puolelta 
karmiholkkien läpi ja varmista, että karmi ei 
pääse liikkumaan porauksen yhteydessä.
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Kiinnitä karmi ruuveilla seinärakenteeseen.

Voitele saranatapit.

Nosta ovilehti paikoilleen saranoiden päälle.
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Tarkista ovilehden liikkuminen.

Ovilehden ja karmin välys tulee olla noin 6mm (±1,5 mm).

Asenna helat paikoilleen.
Mikäli kahvan kiinnitysruuvit ovat liian pitkät 
katkaise ruuvit sopivan mittaisiksi.

Kierritä loput karmin kiinnitysholkit (aukeava puoli) 
seinärakennetta vasten.

(ÄLÄ KIRISTÄ HOLKKEJA LIIAN KIREÄLLE, 
KOSKA KARMI VÄÄNTYY) 
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Varmista ettei karmi tule seinäpinnan yli.

Tarkista karmin suoruus vesivaakaa apuna käyttäen 
(toleranssi ± 2mm).

Vapauta saranoissa oleva 3mm kiristysruuvi.
Säädä ovi saranoista oikealle kohdalle.
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Säädä ovea saranoista niin, että saranatapit menevät 
ovea suljettaessa niille osoitettuihin reikiin.

Merkkaa vastarautaan keskimmäisen 
salvan keskipiste.

Käännä lukitussalvat lukkoon ja tarkista, että salpatapit 
ovat samalla korkeudella vastaraudan reikiin nähden.
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Mikäli salvat eivät ole oikealla kohdalla niin 
laita karmin alle sopivan kokoinen nostopala.

Tarkista uudelleen, että salpatapit ovat samalla 
korkeudella vastaraudan reikiin nähden.

Kun olet saanut salvat oikealle korkeudelle, 
poraa ruuvin reijät karmiholkkien läpi.

Varmista että karmi ei pääse liikkumaan 
porauksen yhteydessä.
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Kiristä kaikki kiinnitysruuvit.

Kun kaikki ruuvit on kiristetty niin tarkista:

1) Oven avautuminen ja sulkeutuminen

2) Painikkeen toiminta

3) Lukon toiminta

Asenna saranoiden rst-suojat paikoilleen.



13

Täytä karmin ja seinärakenteen välit 
palouretaanilla tai palovillalla.

Asenna karmin peitelistat paikoilleen.

Lista voidaan kiinnittää ruuveilla tai liimalla.

Jätä listan ja ovipaneelin väliin noin 3mm välys.

Mittaa kynnyksen eteen asennettavan listan korkeus.
Tarvittaessa sahaa lista sopivan kokoiseksi.
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Asenna kynnyslista paikoilleen.

Asenna palotiiviste paikoilleen.
Ennen kiinnitystä puhdista irtolika karmista.

Leikkaa palotiiviste sopivan pituiseksi 
mattoveistä käyttäen.
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Liimaa kynnyksen tiiviste paikoilleen ja leikkaa 
tiiviste mattoveitsellä sopivan pituiseksi. 
Tarkista että ovi on kauttaaltaan tiivis.

Asennus on valmis.

Tarkista vielä kerran:

1) Oven avautuminen ja sulkeutuminen

2) Painikkeen toiminta

3) Lukon toiminta
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