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Asenna sisätaitteen pohjapelti sisätaitteen mukaan.
Kiinnitä nauloilla tai ruuveilla. Asenna tarvittaessa 
tukipuut pellin alle.

Asenna aluskate Ormax-tiilikaton asennusohjeen
mukaisesti.

SISÄTAITTEENPOHJAPELLIN ASENTAMINEN

Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormax-tiilikaton 
asennusohjeen mukaisesti.
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Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormax-tiilikaton
asennusohjeen mukaisesti.

Mallinna sisätaitteen lopetuskappaleita apuna käyttäen 
sisätaitepeltien oikea lopetuskohta. Asenna tarvittaessa 
lopetuskappaleille apuruode jotta lopetuksen viimeistely 
onnistuu.

SISÄTAITTEEN LOPETUKSEN ASENTAMINEN

Kiinnitä lopetuskappaleet sisätaitepuihin joko
nauloilla tai ruuveilla. Huomioi että lopetuspeltien
saumakohta tulee keskelle sisätaitteen harjakohtaa.

Leikkaa molemmista lopetuskappaleista niiden 
keskikohta auki.
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Taivuta lopetuskappaleiden vastakkaiset sivut toisiinsa 
kiinni ja rullaa niistä tiivis sauma pellintaivutuspihtejä 
apuna käyttämällä.

Taivuta lopetuskappaleiden kaksi muuta sivua lappeen-
suuntaisesti ylöspäin ja kiinnitä ne tarvittaessa
ruoteisiin naulaamalla tai ruuvaamalla.

Leikkaa lapetiilet sisätaitteen lopetuksen mukaan 
sopiviksi. Muista kiinnittää kaikki leikatut tiilet huolellisesti. 
Tiilet tulisi kiinnttää mekaanisesti tiiliruoteisiin sekä 
viereisiin tiiliin kiviliimalla.

Asenna lopuksi harjatiivisteet ja harjatiilet paikalleen.
Kiinnitä harjatiilet naulaamalla harjapuuhun.



5

SISÄTAITTEEN NOSTOPELLIN ASENNUS

Asenna tuuletusrimat ja ruoteet Ormaxin tiilikaton 
asennusohjeen mukaisesti.

Mallinna nostopeltiä apuna käyttäen tiilestä leikattava
viiste.

Leikkaa tiilen yläreunan viisteet, (huom. älä leikkaa
kynsiä pois niin että tiili ei pysy enää ruoteellaan).
Viisteen sijainti ja pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Yleensä riittää 1m Wakaflexiä/sisätaitteen pää.
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Leikkaa metrin mittainen Wakaflex pala puoliksi. Taita toisesta puolikkaasta kittireunus ylöspäin.

Sovita Wakaflex sisätaitteen alapäähän ennen
suojamuovin poistamista.

Poista suojamuovi ja liimaa Wakaflex sisätaitteen 
alapäähän. Paina Wakaflex ensin kiinni tiilen harjojen 
kohdalta ja vasta sen jälkeen aallonpohjista.

Asenna toinen Wakaflex pala pystyyn toisen Wakaflexin
päälle. (Huom. Wakaflex tarttuu tiilen pintaan vain 
kittireunastaan, mutta vulkanisoituu kauttaaltaan toisen 
Wakaflex pinnan kanssa). Taita tiilen alle tuleva kittireunus
kuvan osoittamalla tavalla.

Leikkaa päälimmäiseen Wakaflexiin sisätaitteen
suuntaisesti pieni viilto ja käännä kittireunus ylöspäin  
kuvan osoittamalla tavalla.
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Asenna nostopelti paikoilleen. Kiinnitä pelti joko ruuveilla
tai naulaamalla. Muotoile rypytetty osa pellistä tiilen 
profiilin mukaan, (huom.käytä vasaran ja pellin välissä
suojana esim. hanskaa). Tee pellin alaosaan tarvittavat taitokset

Asenna sisätaitetiivisteet pellin pokkauksen päälle.
Leikkaa tarvittaessa tiilen alapintaa jotta tiili istuu 
paikoillaan.

Leikkaa tiilet sisätaitteen suuntaisesti.
Pokkauksen yli tuleva tiilen tippanokka max. 40mm.
Kiinnitä aina leikatut tiilet naulaamalla.
Poraa tarvittaessa reikä naulaa varten.
Kiviliiman käyttö parantaa tiilien paikallaan pysymistä.
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