Sento ja Nagare
Lauteiden asennuksen päävaiheet:
Kiitos että voimme toimittaa teille saunaanne uudet upeat lauteet jotka on tarkalleen teille
suunniteltu ja mitoitettu. Nyt on vielä viimeinen vaihe, saunan lauteiden asennus:
1. Hahmota ensin mitä laudetukia toimituksessa on mukana ja mihin niitä tarvitaan sinun
saunassasi. Mittaa ja merkkaa seiniin laudetukien paikat. Jos laudepinnan korkeus on 1100 mm
lattiasta, laudetuen yläreuna on 1013 mm lattiasta.
Koska lauteiden pääasiallinen kiinnitystapa yleensä on ruuvata ne lauderungon läpi suoraan
seinien sisällä oleviin tukiin, ovat lauteiden omat seiniin kiinnitettävät laudetuet tärkeät pääosin
asennusta varten.
Tukia on yleensä ylimääräisiä.
Laudetukia voi olla kahdenlaisia, vaakatukia ja pystytukia. Seinän vierelle tulevat pystytuet ovat
hyvät ja tukevat, jos teidän laudepakettiin niitä sisältyy. Pystytuetkin pitää ruuvata kiinni seinän
sisällä oleviin koolauksiin.
Laudetuet laitetaan lauteen kulmakohtiin, sekä vaakatuet erityisesti suoran lauteen päihin.
Pitkällä lauteella tukia tulee myös lauteen keskikohdalta lattialle. Lattiaa vasten tulevissa tuissa
on säätöruuvijalka.
2. Nosta ylälauteen pelkkä runko paikoilleen seinätukien päälle, ja ruuvaa rungon läpi yksi tai
kaksi ruuvia niin että se pysyy nyt paikoillaan. Tämä on varsinainen kiinnitysmenetelmä, siis
rungon läpi seinätukiin. Kaarevan kulmaosan kohdalle tulee lattiaan pystytuki. joka saattaa olla
sellainen kaksiosainen joka tulee alalauteen taakse myös kiinni. Eri runko-osat tulee ruuvata
runkojen läpi kiinni toisiinsa, eli kaarevan nurkan runko kiinni suoraan lauderunkoon, jne. Käytä
2-3 ruuvia per liitos.
3. Nosta alalauteen runko paikoilleen tukien päälle. Se saattaa olla kahdessa tai useammassa eri
osassa, ja osat tulee ruuvata toisiinsa kiinni niiden runkojen läpi. Alalaude tuetaan usein sekä
keskeltä, että oviaukon kohdalta jossa lauteelle astutaan, lattiatuilla lattiaan. Lattiatuet
kiinnitetään ruuveilla L-mallisilla kiinnikkeillä.
4. Jos lauteessa on korkea laudepääty, se kiinnitetään ylälauteeseen sekä alalauteeseen, sillä
sen varassa on ylälaude.
5. Kun rungot ovat paikoillaan, katso että runko on suorassa, keskitettynä ja hyvin asettunut.
Lisää nyt ruuveja niin että koko laude on tukevasti kiinnitetty, myös ylälauteen takaosasta
takaseinään.
6. Aseta mahdollinen kuituvalosarja paikoilleen. Kaapelien asettaminen ja reitittäminen vaatii
aikaa ja huomiota, eikä välttämättä ole nopeata ja helppoa. Sähköasentajan pitää liittää
valoyksikkö.
7. Nosta alalauteen pinnat paikoilleen.
8. Kiinnitä laudehelmat ylälauteen etureunan taakse. Katso että ne tulevat symmetrisesti.
9. Ylälauteen pinnat paikoilleen.
10. Kiinnitä selkänojat, kaareva kulmaosa ensin n. 2-4 cm ylälaudepinnasta jotta laudepinnan
saa vielä nostettua pois, (tätä voit kokeilla ja sovittaa kaarevan kulmaosan korkeutta tämän
mukaan). Sitten suorat selkänojat. Niiden yläreuna on yleensä n. 50 cm laudepinnasta.
Asennus vaatii hieman notkeutta ja kärsivällisyyttä. Laudepinnat ovat painavat. Helpottaaksesi
lauteiden nostamista jatkossa, käytä jotain koukkua tai vastaavaa työkalua.
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