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JOS IKKUNAT VUOTAA JA VILUTTAA, TIIVSTEJAMPPAMME TIIVISTÄÄ IKKUNAA!

Teemme ikkuna- ja ovilasien huolto- ja korjaustyöt tarpeidesi mukaan ja joustavasti.

Lasien vaihdon ja korjauksien lisäksi meiltä saat myös tiivistyspalvelut.

Pitämällä huolen ikkunoiden ja ovien huolloista sekä kunnossapidosta voit

pidentää niiden käyttöikää huomattavasti. Ovien ja ikkunoiden korjaaminen

lisää luonnollisesti myös niiden käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta.

Tiivistämällä oikein ehkäiset myös ikkunoiden puuosien kosteusvaurioita. 

Tarkista tiivisteiden kunto vuosittain ennen lämmityskauden alkua, ja uusi

vioittuneet tai vanhat tiivisteet. Tiivisteet kannattaa uusia myös ikkunoiden

kosteusvaurioiden korjauksen yhteydessä. 

Käytämme etupäässä silikonitiivisteitä (4–12 mm), mutta katsomme

tarvittavat tiivisteet ja muun muassa oikean koon aina tapauskohtaisesti. On

tärkeää, että tiiviste on sopivan kokoinen. Liian ohut tiiviste ei pidä kylmää

ilmaa ja kosteutta ulkopuolella. Toisaalta liian paksu tiiviste hankaloittaa

ikkunan toimintaa.

Ikkunoiden tiivisteiden kunto kannattaa tarkistaa vuosittain. Vaikka ikkunat

ja puitteet kestävät käytössä pitkään, tiivisteitä voi joutua vaihtamaan siihen

nähden useinkin, riippuen tiivistemateriaalista. Tiivisteiden kunto ja

paikallaan pysyminen tarkistetaan ikkunoiden muun huollon tai pesujen

yhteydessä. Tarkista tällöin, että tiivisteet ovat ehjät ja paikoillaan ja

sisäpuite tiivistyy karmia vasten.

Helojen/lukkojen sekä saranoiden kunto tarkistetaan tiivistyksen yhteydessä

ja tarvttaessa ne voidellaan käyttömukavuuden lisäämiseksi tai jos kunto on

huono niin tällöin suosittelemme niiden uusimista.
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Silmämääräisesti katsottuna

tiiviste repsottaa tai

kokeiltaessa sen reuna on irti

pinnasta.

Tiiviste ei ole elastinen.

Tiiviste on liian ohut (ei litisty

lainkaan).

Ikkunan puuosissa on

kosteusvaurioita (maali

hilseilee, pinta lahonnut).

Luottokortin pystyy

työntämään ikkunalasien ja

ikkunalistojen väliin (katso

oheisesta opasvideosta).

Ikkunan läheisyydessä tuntuu

havaittavaa ilmavuotoa,

esimerkiksi paperi heiluu.

On tarve nostaa sisälämpötila

yli 24 celsiusasteeseen.

Kuinka arvioit ikkunoiden

tiivistystarpeen:

Huom. On normaalia, että ikkunan välitilassa on joskus hyönteisiä tai pölyä, koska nykyaikainen puu-alumiini-ikkuna on suunniteltu siten, että ilma pääsee

kiertämään puitteiden välisessä tilassa tuulettaen rakennetta ja estäen kondenssin muodostumista. Tämän takia ulkopuitteen tiiviste ei mene yhtenäisenä

ympäri asti puitetta. Näistä väleistä mahtuu hyönteiset ja pöly tulemaan välitilaan.

 


