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Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

S DK

Garantinummer  Garantiikood:

Kontrollerad av  Kontrolleret af :Kontrollis

Viktigt! Bespara denna.
Vigtigt! Gem denne.
Tähtis! Säilitage see juhend.

EE



Bakväggen B
Bagvæggen B

Tagasein B

Framväggen A
Facacevæggen A

Eessein A

Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

A7

B6
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Sidoväggarna C och D
Sidevæggene C og D

Külgseinad C & D

Mellanväggen E
Mellemvæggen E

Vahesein E

Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

C4 C4 D3 D3

C5 C5 D4 D4

Förslag till pelargrund
fundamentForslag til punkt

Postvundamendi näidisskeem

Obs! Fäst första väggtimmer
i varje grundbalk.

NB! Fastgør facade- og bagvæggens nederste
bjælke til alle fundamentbjælker.

fram- och bakväggens

Tähelepanu! Kinnitage ees- ja tagaseina alumised
prussid iga vundamendiprussi külge.
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Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

4

skruv 25mm
skrue 25mm
kruvi 25mm

skruv 40mm + bricka
skrue 40mm + spændeskive
kruvi 40mm + seib

63mm 38mm

2/3

1/3

spik
søm

60mm
60mm

nael 60mm

Övre delen
Øvre ende

Ülemine ots

Mellanväggen
Mellemvæggen

Vahesein

Väggen
Væggen

Sein

golvet - gulvet - põrand

Stödribba
Lægte
Tugilatt

Stödribba
Lægte
Tugilatt

Nedre delen
Nedre ende
Alumine ots

Montering av mellanväggen sett uppifrån
Montage af mellemvæggen vist ovenfra

Vaheseina paigaldus, vaade ülalt

Nedre delen
Nedre ende
Alumine ots

vägg - væg - sein

spik 60mm
søm 60mm
nael 60mm
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Yläpää
Övre delen
Øvre ende

vägg - væg - sein

skruv 40mm
skrue 40mm
kruvi 40mm

skruv 25mm
skrue 25mm
kruvi 25mm

bricka
spændeskive
seib

glidjärn
glidanordning
liugkinnitus
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Montering av åsstockens stödbrädor i mellanväggen
Montage af tagåsens støttebrædder til mellemvæggen

Harjalati tugilaudade paigaldus vaheseina külge

Bräda
Bræt

16x95x420mm (skruvas i väggtimren)
16x95x420mm (skrues i vægbrædderne)

Laud 16x95x420mm ( )kinnitus kruvidega prusside külge

Bräda
Bræt

16x95x420mm
16x95x420mm

Laud 16x95x420mm

Väliseinä E
Mellanvägg E
Mellemvæg E

Mellanvägg E
Mellemvæg E
Vahesein E

Golv
Gulv
Põrand

Åsstock
Tagås
Harjalatt

Skruv - Skrue - Kruvi

Åsstock - Tagås - Harjalatt

Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm
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Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

Vahesein E

Veenduge, et ees- ja tagaseina
alumised prussid on kinnitatud kõigi
vundamendiprusside külge.

Vaheseina E asukohta uste vahel
saab valida ning sellega mõjutada
ruumijaotust. Kinnitage vaheseina
38x63 mm tugilatid seintesse A ja B
soovitud kohtadesse uste vahele
põrandalaudade peale. Vahesein-
prussid tuleb asetada nende
tugilattide vahele (vt joonis lk 4).
NB! Kinnitage latid vaid kahe
alumise prussi külge 60 mm
naeltega (2 naela/latt), et mitte
takistada prusside loomulikku
vajumist. Kinnitage ülemine ots ühe
liugkinnituse ja kruvidega +
seibidega, nagu näidatud joonisel
lk 4. Kinnitage liugkinnitused ca
150 cm kõrgusele põrandast.

Veenduge , e t t ug i la t id on
vertikaalselt loodis. Tugilattide
kinnitamine ei tohi takistada
prusside loomulikku vajumist.

Seejärel asetage vaheseinaprussid
E1 ülalt lattide vahelisse soonde.
Vahe-seina kõrguse saab valida
ning vajadusel saagida ülemised
palgid katusekalde järgi. NB!
Vaheseinaprusse ei kinnitata
tugilattide külge!

Kui vahesein on valmis ja harjalatt
kinnitatud, kinnitage 16x95x420
mm lauad vaheseinale harjalati alla
toestuseks (vt joonis).

NB! Põrand ja vahesein tuleb
paigaldada enne katuse tegemist.

6

Mellanväggen E

Kontrollera, att det första vägg-
timret i fram- och bakväggen är
fästa i varje grundbalk.

Du kan själv välja platsen för
mellanväggen E och på så sätt
påverka rummens storlek. Mellan-
väggens stödribbor (38x63mm)
fästs vid A- och B-väggarna mellan
dörrarna på golvet och mellan-
väggstimren monteras mellan
stödribborna (se ritningarna på
sidan 4). Obs! Fäst ribborna
endast i de två nedersta vägg-
t imren med 60mm spik (2
spik/ribba) för att inte hindra
timmerväggarna att leva. Den övre
delen fästs med en glidjärn och
skruvar + en bricka enligt
ritningarna på sidan 4. Glidjärnens
fästningshöjd ca. 150cm från
golvet.

Kontrollera att ribborna står helt
vertikalt. Det viktigaste är att
ribborna inte förhindrar väggarna
för att sätta sig.

Efter detta mellanväggtimren E1
monteras uppifrån på plats mellan
stödribborna. Vägghöjden du kan
bestämma själv och vid behov
såga de översta timren enligt
taklutningen. Bemärk att mellan-
väggen fästs inte i stödribborna!

När mellanväggen är färdig och
åsstocken på plats, skruva fast de
16x95x420mm långa stöd-
brädorna i mellanväggen under
åsstocken (se ritningen på förra
sidan).

Obs! Golvet och mellanväggen
måste monteras före taket!

Mellemvæg E

Sørg for, at facade- og bag-
væggens nederste bjælke er
fastgjort til alle fundamentbjælker.

væg-
bjælkerne

vægbjælker
øm søm

bjælke

ændeskive

bjælkerammen

bjælkerne

Du kan selv bestemme, hvor imellem
dørene mellemvæggen E skal
placeres, og på den måde have
indf lyde lse på værelsernes
størrelse. 38x63 mm lægterne på
de indvendige vægge skal fastgøres
til vægge A og B, på det sted du
ønsker, mel lem dørene, på
gulvbrædderne. Installer

for den indvendige væg
mellem disse lægter (se billederne
på side 4). Bemærk! Fastgør kun
lægterne til to nederste
med 60mm s (2 /lægte), så

rammen kan sætte sig.
Toppen f a s tgø re s med en
glideanordning og skruer +
sp , som vist på billedet
på den side 4. Fastgør glide-
anordningen i en højde på omkring
150cm over gulvet.

Sørg for, at lægterne er helt lodrette.
Det er vigtigt, at lægtepåsætningen
ikke forhindrer i at
sætte sig.

Deref ter sættes mel lemvæg-
bjælkerne E1 på rillen oppefra. Du
kan selv afgøre højden på mellem-
væggen og om nødvendigt save de
øverste bjælker ef ter tagets
hældning. Bemærk, at til
de indvendige vægge ikke må
fastgøres til lægterne på nogen
måde!

Når mellemvæggen er klar og
tagåsen er monteret, så skru
16x95x420 mm støttebrædderne
først i mellemvæggen under
tagåsen (se tegning på forrige side).

NB! Gulv og mellemvæg skal
monteres før opførelsen af taget.
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Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm
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Komponentlista Materialeliste Detailide loetelu

Benämning Beskrivelse Detail mm. St. Nr. Kontr.

Grundbalk Fundamentbjælk Vundamendipruss 36 x 60 x 2100 7
Golvpanel Gulvbrædder Põrandalaud 18 x 87 x 3839 24
Fotlist Fodliste Põrandaliist 20 x 30 17 m
Åsstock Tagås Harjalatt 40 x 135x 4300 1 F 1
Takpanel Tagdækning Katuselaud 17 x 87 x 1340 100
Takfilt (om ingår i
leveransen)

Tagpap (hvis inkluderet) Aluskate 13 m 1

Stormlist Vindafstivningslister Tormiliistud 16 x 45 x 2000 4
Dubbeldörr, typ G Dobbeltdør, typ G Kahepoolne uks, tüüp G 1650 x 1750 1
Karm till dubbeldörr,
sidor

Dørkarm til dobbeltdør,
sider

Kahepoolse ukse piit,
külgmine

56 x 55 x 1749 2

Karm till dubbeldörr, upp Dørkarm til dobbeltdør,
ovenpå

Kahepoolse ukse piit,
ülemine

56 x 55 x 1690 1

Tröskel Metaldørtrin Plekist lävi 12 x 44 x 1650 1
Foderlist ovanför
dubbeldörren

Dækliste over dobbeltdør Katteliist kahepoolne ukse
kohale

20 x 95 x 1710 2

Dörr, typ F Dør, typ F Uks, tüüp F 850 x 1750 1
Foderlist ovanför dörren Dækliste over dør Katteliist ukse kohale 20 x 95 x 1010 2
Fönster, typ E Vindue, typ E Aken, tüüp E 640 x 870 1
Foderlist ovanför fönstret,
ut

Dækliste over vindue,
yderside

Katteliist akna kohal,
välimine

20 x 95 x 725 1

Foderlist ovanför fönstret,
sisään

Dækliste over vindue,
inderside

Katteliist akna kohal,
sisemine

20 x 95 x 690 1

Stödbräda under
åsstocken

Støttebrædderne under
tagåsen

Tugilaud harjalati alla 16 x 95 x 420 2

Monteringsstycke Monteringsklodser Paigaldusdetail 28 x 65 x 250 2
Materialpåse Pose med tilbehør Tarvikute kott 1

Vägg A Væg A Sein A

Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 67 x 4100 1 A 1
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 570 26 A 2
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 450 13 A 3
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 4300 1 A 4
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 50 x 200 2 A 5
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 50 x 3844 1 A 6
Sidofotbräda Sternbræt 16 x 45 x 4300 1 A 7

Vägg B Væg B Sein B
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 67 x 4100 1 B 1
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 4100 13 B 2
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 4300 1 B 3
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 50 x 200 2 B 4
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 50 x 3844 1 B 5
Sidofotbräda Sternbræt Külgräästalaud 16 x 45 x 4300 1 B 6
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Lillevilla 43
3900 mm x 2100 mm

28 mm

Alla dimensioner är approximata.
Alle dimensioner cirka.
Kõik mõõtmed on orienteeruvad.

8

Komponentlista Materialeliste Detailide loetelu

Osa Benämning Beskrivelse mm. St. Nr. Kontr.

Vägg C Væg C Sein C
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 2300 7 C 1
Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 825 14 C 2
Gaveltriangel Gavltrekant Otsaviil 28 x 420 x 2300 1 C 3
Gavelfotbräda Vindskeder Otsaräästalaud 16 x 95 x 1390 2 C 4
Vindskiva Lister til fastgørelse af

tagpap
Tuulelaud 16 x 45 x 1390 2 C 5

Vägg D Væg D Sein D

Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 2300 14 D 1
Gaveltriangel Gavltrekant Otsaviil 28 x 420 x 2300 1 D 2
Gavelfotbräda Vindskeder Otsaräästalaud 16 x 95 x 1390 1 D 3
Vindskiva Lister til fastgørelse af

tagpap
Tuulelaud 16 x 45 x 1390 2 D 4

Vägg E Væg E Sein E

Väggtimmer Vægbrædder Seinapruss 28 x 135 x 2042 15 E 1
Stödribba för
mellanväggen

Lægter til væggen Vaheseina tugilatt 38 x 63 x 1950 4 E 2

Rätten till ändringar förbehålles.
Ret til ndringer forbeholdes.æ

Tootja jätab endale õiguse muutusteks.

Lillevilla 43 SE DK EE     110310



ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR MONTERING
AV LILLEVILLA-HUSET

Bästa byggare,

tack för att du har valt en trädgårdsstuga tillverkad av Luoman Puutuote Oy. Dessa allmänna instruktioner gäller
alla våra lättstockhus med en väggtjocklek på 19, 21, 28, 34 och 45 mm. Var vänlig och läs dessa instruktioner
noggrant före monteringen och bevara dem för senare bruk. Ritningar av väggkonstruktion, listan över delar och
speciella ritningar och instruktioner finns i varje modellens egna manual. Följ i första hand de detaljerade råden
för varje enskild modell.

I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återsäljaren eller tillverkaren garantinumret som har
klistrats på paketet och på monteringsanvisningen! Utan garantinumret är det inte möjligt att reklamera.

OBS: Luoman Oy förbehåller sig samtliga rättigheter till fotografier, ritningar, monteringsanvisningar och annan
teknisk information. Bruk eller spridande av dem för konkurrensmässiga ändamål är förbjudet och kommer att
följas av rättsliga åtgärder.

Luoman Puutuote Oy följer DNV Certification Oy/Ab:s godkända krav av träets ursprungskedjas
hanteringssystem (www.dnv.com, certifikat 2149-2005-SMS-HEL-DNV). På www.luoman.fi presenterar vi hur stor
del av träråmaterialet i er stuga som kommer från certifierad skog. Vårt företag har beviljats rätten att använda
PEFC logo (PEFC/02-31-82).

PEFC/02-31-82
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1. Lagring av stugpaketet på byggnadsplatsen, kontroll och sortering av delarna

2. Byggnadslov

3. Grund

Färdigbearbetade lättstockar och andra delar har packats i förpackningsplast. Om inte huset byggs upp genast,
måste materialet lagras inomhus eller annars vältäckt. Förpackningsplasten ska inte tas bort. Ett lagrat föremål
behöver lyftas upp ordentligt från marken för att förhindra markfuktigheten från att tränga in i paketen. Underlaget
måste vara plant.

I början av den här monteringsinstruktionen finns det en lista med delar och ritningar över väggkonstruktionen,
som förevisar vilka delar som hör till leveransen. Kontrollera innehållet med listan av delarna. Om någonting
saknas eller är trasigt, kontaktas försäljaren omedelbart (se stycke 16. Klagomålsprocedur i händelse av eventu-
ellt fel). Skydda delarna väl mot sol, regn och markfuktighet tills de monteras. Bygg huset så snabbt som möjligt
efter du har öppnat paketet. Om arbetet blir avbruten, ska delarna skyddas mot dåligt väder. Under lagring och
byggnation är det viktigt att komma att trä är ett mycket poröst material och att man måste vara försiktig så att det
inte blir smutsigt.

När du börjar byggningen, sorterar du delarna nära byggnadsplatsen och lämnar tillräckligt med rum för arbetet
( ).

Fråga ditt lokala byggnadskontor på förhand vilka byggnadslov du behöver.

Kom ihåg att montering av en Lillevilla i viss mån kräver byggerfarenhet och -kunskaper. Be vid behov en expert
om råd eller hjälp.

En välgjort grund är den viktigaste förutsättningen för att lyckas med bygget. Underlaget måste vara jämnt och helt
horisontellt. Grunden och byggnaden måste vara vågräta också efter att byggnaden har rests för att kunna
fungera ordentligt. Se till, att jordmånen släpper igenom vatten väl och förhindra tjäle. I uppfrysande jord måste
grunden nå under frostgränsen eller annars måste tjälisolering användas för att skydda grundnivån.

I samtliga fall rekommenderar vi betonggrund ( ). Om den är rätt lagt, sprider den ut belastningen av
byggnaden till ett större område och passar alla jordkvaliteter.

Du kan också använda en lättare typ av plintgrunden genom att fästa grundbalkarna vid lättgrusblock eller
betongpelare på grovt förtätat grus ( ). Obs! Grunden får inte sjunka.

Oavsett vilken typ av grund man väljer, är det viktigt att ventilationen under huset är tillräcklig, och därför får
fundamentet inte vara för lågt. Om huset har en separat veranda, måste dess grund göras lika noggrant och till

ritning 1

ritning 2

ritning 3a Bemärk att den här grundty-
pen är inte frostbeständig och att tillverkaren är ansvarig för eventuella uppfrysningskador
den här grundtypen förorsakar till grunden eller stugan.

Också plintgrund ( ) som är tillverkad med till exempel lättgrusblock eller betongpelare passar bra till
många trädgårdsstugor. Plintgrunden ska ha samma antal av pelarrader som grundbalkar, vilkas tjocklek bestäm-
mer antalet pelare. När grundbalkarna är 48 x 98 mm, är det längsta tillåtna avståndet mellan pelarna 150 cm
och med 36 x 60 mm grundbalkar är det 80 cm. När 36 x 60 mm grundbalkar installeras så att de ligger på
flatsidan, är det längsta tillåtna avståndet mellan pelarna 60 cm. Med dessa pelaravstånd klarar grundbalkarna
belastningen, som är 150 kg/m2, utan att böjas. Om stugans golv utsätts för större belastning (stugan används
t.ex. som förråd för brännved) finns det skäl att minska stödavståndet genom att sätta till fler pelare.

ritning 3

inte
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samma höjd som grunden till den egentliga byggnaden. Grundmåtten finns på planritningen. Om huset är utrustat
med gängstänger, ber vi att du och läser stycke ” 9. Stormsäkring” före preparering av grunden.

Börja montering av stugan med att installera grundbalkarna med jämna mellanrum (om inget annat har sagts
någon annanstans) på området av stugans bas enligt den separata grundritningen. Fäst dem i fundamentet med
till exempel vinkeljärn (ingår inte i leveransen). På grund av produktionstekniska skäl kan det finnas små skillnader i
längderna av grundbalkarna. Kolla den rätta längden från komponentlistan och förkorta de för långa grundbal-
karna före monteringen. Grundbalkarna är skyddsbehandlade med Teknogrund, men det är ändå värt att lägga
till takfiltsremsor eller något annat isoleringsmaterial (ingår inte i leveransen) mellan grundbalkarna och grunden
för att hålla fukten borta från träet. Placera de yttersta grundbalkarna lite inåt från stockväggarna. Det innebär, att
fundamentet görs ca. 5-10 mm mindre än stugans yta. Då fuktar regnvattnet som rinner från väggarna inte fogen
mellan den nedersta stocken och grundbalken. Dessutom fungerar de yttersta grundbalkarna som kantstöd för
golvbrädorna.

Om golvet inte ingår i din stugleverans och du t.ex. bygger stockstommen direkt på betonggrunden, lönar det sig
att placera ovannämnda isoleringsmaterial mellan den nedersta stocken och grunden. Dessutom är det bra om
betonggrunden är 5-10 mm mindre än stockstommen eftersom regnvatten som rinner från väggarna då inte
stannar mellan stocken och betonggrunden.

Stugpaketet innehåller resningsklossar av trä märkta med bokstaven X. Dessa behövs när man reser stockstom-
men. Slå med en hammare på resningsklossen när den är placerad på sponten tills stocken bottnar, men slå bara
lätt så att stocken inte går sönder. Om stocken inte glider in på sin plats, kontrollerar du att den är rakt placerad på
den nedre stockens spont. Stockarna är bearbetade på så sätt att man inte behöver mycket kraft för att installera
dem.

Börja monteringen av stockstommen med att lägga det nedersta stocklagret på grundbalkarna. Stockarna måste
installeras med hansponten uppåt. Kontrollera stockstommens diagonalmått (ritning 5) och spika därefter snett de
nedersta helstockarna på grundbalkarna enligt ritning 6. Kom ihåg att förborra, så att stocken
inte spricker. Om huset har levererats utan golv och grundbalkar, fästs stockstommen i fundamentet.

Fortsätt sedan installationen av stockväggarna ett varv åt gången enligt väggkonstruktionsritningarna.
Kontrollera att stommen stiger jämnt, stockhörnets fog på tvären måste vara exakt i mitten av den andra väggen.
OBS! Om stugan innehåller lika långa stockar med och utan borrning, får dessa inte byta plats med varandra. Följ
ritningen noggrant.

4. Resning av stugan

4.1. Grundbalkarna

4.2. Stuga utan golv

4.3. Resning av stockstommen

från stockens sida

5. Installation av dörr och fönster

När du är klar med 3-4 stockvarv, är det dags att placera dörren/dörrarna i karmen/karmarna på sin plats/sina
platser.

- 3 -
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5.1. Enkeldörr

ritning 7

5.2. Dubbeldörr

ritningar 8a och 8b

5.3. Att observera angående dörrarna

OBS! bara på den nedersta

5.4. Installation av fönstret

5.5. Sänkningsmån över dörrar och fönster

(ritning 9

Dörrkarmen ska träs på plats uppifrån, . Karmen har bearbetats så att stocken passar in i karmens fåra.
Om karmen inte glider lätt på plats, kontrollerar du att de stockändar som går in i karmens fåra och eventuella
karmlister är raka. Man kan lätt slå karmen på plats med en hammare och en resningsträkloss av trä men använd
inte så stor kraft att karmen går sönder. Kontrollera karmens diagonalmått och skruva gångjärnen (finns i tillbehör-
spåsen) först i dörren och sedan i karmen. Sätt dörrhandtaget på sin plats och kontrollera att dörren fungerar.

Dubbeldörrens karm finns i delar i paketet och måste monteras ihop före installationen ( ).
Spika fast sidokarmarna i den övre karmen från hörnet. Se till att det inte finns några springor kvar i fogarna. Om
nedre karmen är av trä, ska sen fästas vid sidokarmarna på samma sätt. Om den är av plåt, ska den skruvas fast
längst ned på sidokarmarna. OBS! Distansen mellan sidokarmarna måste vara exakt densamma både uppe och
nere. Trä karmen uppifrån på samma sätt som enkeldörrens karm. Kontrollera karmens diagonalmått och skruva
gångjärnen (finns i tillbehörspåsen) först i dörrarna och sedan i karmen. Fäst dörrhandtaget på sin plats och
kontrollera att dörrarna fungerar.

OBS! Både stugan och dörrkarmen måste vara helt vågräta för att dörren/dörrarna skulle fungera ordentligt. Av
tekniska och produktionsskäl är skårorna i stocken under dörren inte alltid helt vågräta. Ta det i beaktande och fyll
vid behov ut karmens undersida så att den blir helt vågrät. Skruva/spika sedan sidokarmarna på den nedersta
stocken ( ), så att karmen inte höjs när dörren används.

Fönstret installeras uppifrån i öppningen i väggen och på samma sätt som dörren. Skruva fönsterhandtaget på
plats och kontrollera att fönstret fungerar väl. Om tillbehörspåsen innehåller en anordning som håller fönstret
öppet, montera den på plats före användning av fönstret. OBS! Fönstren måste installeras på rätt sätt. Om ett
fönster med gångjärn på sidan installeras upp och ner, faller det av gångjärnen när det öppnas. Ett fönster med
gångjärnen högst uppe måste installeras med gångjärnen uppåt. Observera att det kan falla av gångjärnen om
det öppnas för mycket eller om anordningen som håller fönstret öppet inte är på plats.

Eftersom trä är ett levande material som förändras beroende på luftfuktigheten, behöver fönstrenas gångjärn
regleras då och då. De skruvas inåt eller utåt beroende på situationen. Om fönstret till exempel ser för stor ut när
jämfört med karmen, måste man skruva alla gångjärnen inåt. På våren är det lämpligt att kontrollera fönster och
reglera gångjärnen vid behov.

När du fortsätter resa väggarna, märker du att det ska vara en öppning på några centimeter, en s.k. sänknings-
mån, över dörren och fönstret ). Eftersom trä är ett levande material, krymper det i torrt väder (stock-
stommen sänks) och utvidgar sig i fuktigt väder (stockstommen höjs). Sänkningsmånen är nödvändig för att
stockväggarna ska kunna röra sig utan att konstruktionen går sönder. Sänkningsmånen täcks med täcklister, som
spikas i dörrens/fönstrets karmar, inte i stocken för att inte förhindra att stockstommen ska kunna röra sig! Av
samma anledning ska dörrens eller fönstrets karmar inte spikas i stockväggarna från annat håll än den nedersta
stocken (modellerna av 19 mm väggtjocklek är ett undantag, se på stycke ” 9. Stormsäkring” ).
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6. Gaveltrianglarna och takbalkarna

7. Golvet

8. Taket

Observera, att de översta stockarna på sidoväggarna är sneddade efter taket. I några modeller är dessa översta
stockar kortare, lägre och sneddade (se väggkonstruktionsritningarna) och fästs vid den nedre stocken med spikar
eller skruvar (förborra). När väggarna har monterats är det dags att installera gaveltrianglarna. Här behövs 2-3
personer. Vid installering av gaveltrianglarna måste man se till att sidoväggarna är raka och om nödvändigt
knuffa sidoväggarna en aning inåt så att gaveltrianglarna glider på plats. Se till att gaveltrianglarna inte faller
innan åsstocken har installerats. Denna installeras i inskärningarna av gaveltrianglarna så att åsstockens övre kant
hamnar jämnt med gaveltrianglarnas övre kant. Om stugan innehåller takbalkar (som kommer till sidorna av
taket), installeras dessa på samma sätt. Spika gaveltrianglarna i åsstocken och takbalkarna (förborra),

.

På några modeller består gaveltrianglarna av flera delar eller separata stockar (se väggkonstruktionsritningar-
na). Samla ihop gaveltrianglarna enligt ritningarna och fäst dem vid varandra med 100mm spikar (sänk spikarna i
träet 1-2mm).

Om din stuga innehåller golv och grundbalkar, följ dessa råd. Golvbrädorna är profilhyvlade och har hon- och
hanspont. På baksidan finns det avfasningar och två spår. Vankant och hyvelspår som normalt förekommer på
baksidan av brädan tillhör produkten och är inget fel. På grund av produktionstekniska skäl kan det finnas små
skillnader i längderna av golvbrädorna. Kontrollera detta och vid behov jämna ut längderna före monteringen.

Börja monteringen av golvet med att lägga den första brädan på grundbalkarna avfasningarna/spåren neråt
och honsponten mot väggen (lämna en springa på 5mm mellan brädan och väggen). Markera mittpunkten av
grundbalkarna från båda sidorna på den understa stocken. Det gör det lättare att hitta spikningslinjen efter att
golvet har täckts. Lägg brädorna på plats. Obs! Golvbrädorna rör sig beroende på luftfuktigheten och därför
måste man lämna en 1-1,5mm springa mellan varje bräda. Vid behov såga den sista brädan smalare så att den
lätt kan monteras på plats.

Då golvbrädorna är på plats följer du markeringarna du gjorde tidigare och spikar fast brädorna i grundbalkarna
( ). Du kan använda en rikttråd eller en bräda som hjälp. Fäst golvlisterna. Det lönar sig att skydda golvet
för nedsmutsning genast efter monteringen.

Innan du börjar montera taket kontrollera med ett vattenpass att gaveltrianglarna är vertikala. Kontrollera också
att väggarna är raka, dörrarna och fönstren fungerar och att hela stugan står rätvinkligt. Om stugan innehåller
gängstänger, glöm inte att installera dem före taket (se stycke 9.3. Gängstänger).

Takbrädorna har rundade kanter på framsidan och avfasningar och ett spår på baksidan. Brädorna fästs med
den rundade sidan neråt (mot stugan) och avfasningarna/spåret uppåt. Även i dessa förekommer hyvelspår och
vankant på baksidan av brädan som tillhör produkten och inte är något fel.

Börja monteringen från stugans framsida. Passa de första brädorna på båda sidorna av taket
och se till, att brädorna inte går över mittlinjen av åsstocken. Spika fast varje bräda i och

ritning
10

6.1. Gaveltrianglar av flera delar eller separata stockar

ritning 4

8.1. Montering av takbrädorna

Arbeta försiktigt!
de översta väggstockarna
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takbalkarna/åsstocken. Gör först den andra sidan av taket färdigt. Lämna en springa på 1-1,5mm mellan brädor-
na på grund av att virket rör sig beroende på fuktigheten. Se till att takfoten hålls i rät linje och att mittlinjen av
åsstocken inte överskrids. Den sista takbrädan sågas smalare enligt behov ( ). På grund av produktion-
stekniska skäl kan det finnas små skillnader i längderna av takbrädorna varigenom om takfoten på sidoväggen
inte är rak, rätar du upp den genom att såga den. Spika sedan den andra sidan av taket. När takbrädorna är på
plats, fäster du sidotakfotbrädorna enligt .

Om leveransen innehåller takbrädor av två längder, börjar du med en lång bräda på framväggen och monterar
omväxlande långa och korta brädor ( ).

Om leveransen innehåller takmaterial, måste det monteras omedelbart efter att takbrädorna har installerats. Om
leveransen inte innehåller takmaterial, måste taket skyddas så snart det är färdigt och det slutliga takmaterialet
måste monteras så snart som möjligt. Taket bör täckas med ett lätt takmaterial (till exempel takplattor).

Efter montering av takmaterialet installeras gavelbrädorna och vindskivorna ( ). Om leveransen
innehåller två par gavelbrädor, fästs de smalare brädorna till sist på de bredare brädorna.

Om leveransen innehåller takfilt, mäter du längden på taket och skär lika långa rätvinkliga remsor av rullen. Fäst
den första filtremsan omsorgsfullt vid takfoten ( ). Du kan lämna kanten av remsan 0,5-1cm utanför
takfoten, men böj inte filten. Fäst sedan nästa remsor så att de överlappar varandra och gör likadant på den andra
sidan av taket. Montera slutligen remsan till takåset. Den levererade takfilten är ett tillfälligt takmaterial och bör
bytas ut mot ett lämpligt takmaterial (till exempel takplattor) inom 6 månader.

Trots att Lillevilla-stugan är stabil, är det bra att skydda den mot kraftiga vindar. Grundbalkarna ska fästas vid
grunden så som nämnts ovan.

Obs! Vid blåsiga och stormiga byggnadsplatser är det viktigt att man fäster stugan ordentligt vid grunden och att
man fäster taket ordentligt vid stugan. Detta kan kräva extra utrustning som inte inkluderas i leveransen.

Om stormlister ingår i din stuga, fäster du dem i vart och ett av stugans innerhörn, den övre delen i den understa
gavelstocken och den nedre delen i den understa väggstocken ( ). I andra ändan av stormlisten finns
det ett fräsat spår. Fäst detta vid den understa stocken i gaveln så att borrningen (6mm) hamnar i den översta
tredjedelen av det frästa spåret. Listen monteras på plats med de levererade låsningsbultarna (muttrarna inåt). Dra
inte åt de översta muttrarna för hårt utan ge väggkonstruktionen möjlighet att röra sig uppåt och neråt beroende
på ändringarna i luftfuktigheten.

Om en veranda ingår i stugan monteras den enligt dessa instruktioner. Börja med att montera och fästa grundbal-
karna (T14) på plats på samma sätt som stugans grundbalkar. De korta grundbalkarna (T15, om dessa ingår i
leveransen) monteras under verandans räcke på båda sidor om ingången. De fungerar som fästunderlag för den

ritning 11

ritning 12

ritning 11a

8.2. Takmaterial

ritning 12

8.3. Takfilt (rullfilt)

ritning 13

9.2. Stormlisterna i stugor med 21, 28, 34 och 45 mm väggtjocklek

ritning 16

Belastingen
på takbrädorna får inte vara mer än 100 kg/m .2

9. Stormsäkring

10. Veranda
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första golvbrädan. Ge akt på höjden för sammanslagningen av verandan till stugan och justera den genom att
höja på verandans fundament i motsvarande grad.

De två halva stockarna T5 läggs på de yttersta grundbalkarna. Låt dessa skjuta ut en aning och se till att det finns
tillräckligt med utrymme innanför för att fästa golvbrädorna. Ritningen över verandan visar i detalj hur montering-
en av räckena skall ske. Lägg härefter golvbrädorna (T16, den spårade sidan uppåt) på grundbalkarna med
jämna mellanrum (med en springa på cirka 1 cm). Kontrollera att avstånden är jämna innan du spikar fast brädor-
na. Den korta plankan T17 avslutar golvet och monteras mellan verandans räcken så att den skjuter ut en aning. Se
till att brädorna ligger stadigt på grundbalkarna. Obs! Om stugan innehåller gängstänger, lönar det sig att fästa
de två första golvbrädorna bredvid stugan med skruvar, så att muttrarna av gängstängerna kan lätt nås för
justering. Verandans räcken skruvas fast med metallvinklarna (T13) i golvet. Härefter fästs brädorna för räcket T9
och T10 samt de båda U-stolparna T11 till höger och vänster om ingången. Se till att räckena sitter stadigt. Fäst
täckbrädan (T18, om en sådan ingår i leveransen) framför grundbalkarna. Till sist fästs räcket vid stugan med
fästbrädorna T12.

Hos några modeller levereras fönsterspröjsen separat så att dem måste fästas med spikar/skruvar vid dör-
ren/fönstret. Förborra små hål i spröjsen (ca. 1cm från änden) och fäst spröjsen försiktigt ). Ta hänsyn
till att glaset går in ca. 10mm i dörr/fönsterramen.
Hos några modeller har fönsterspröjsen fästs på fabriken med plastclips. Denna spröjs kan tas bort när fönstret
tvättas.

Några modeller har anordningar som håller fönstret öppet. Instruktionerna för installation finns i tillbehörspåsen.

Dörrar och fönster i vissa modeller är utrustade med plexiglas. På plexiglaset finns skyddsplast för att skydda
plexiglaset vid produktion, transport och montering. Ta bort plasten från båda sidorna av plexiglaset efter
monteringen.

Skyddsbehandling/målning av byggnaden måste utföras
Följ instruktionerna från respektive

tillverkare av skyddsmedel/färg. Kom ihåg att bästa resultatet erhålls om behandlingen utförs vid torr väderlek
och om temperaturen är lägst +5° Celsius. Även byggnadens
insida måste behandlas med skyddsmedel mot blånad och
Behandlingen både ute och inne måste upprepas regelbundet enligt instruktionerna från tillverkaren av skydds-
medlet ifråga. Solens ultraviolettstrålning påverkar främst den södra väggen och därför bör skyddsbehandlingen
av den väggen övervakas speciellt noga.

Trots skyddsbehandlingen kan fukt tränga in i hörn, kvistar, sprickor eller fogar. Vid behov kan detta förhindras
med till exempel silikon.

Observera att skyddsmedlet kan tränga genom kvistar eller sprickor i stockarna till andra sidan av väggen och

11. Slutbearbetning av stugan

12. Skyddsbehandling

11.1. Fönsterspröjs

(ritning 18

11.2. Anording som håller fönstret öppet

11.3. Skyddsplast av plexiglas

två gånger med skyddsmedel mot blånad och mögling
(be skyddsmedelförsäljaren om råd) omedelbart efter att byggnaden uppförts.

Dörrar och fönster måste behandlas på båda sidor.
mögling, speciellt noggrant behandlas hörnen.
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fläcka stockarna. Vatten tränger lättast in i träet och konstruktionen genom ändträet på stockar och takfotsbrädor.
Skyddsbehandla dessa ställen speciellt omsorgsfullt och tillräckligt ofta. Även andra träytor (gavel- och takfots-
brädor, verandans räcken och sittbrädor) som påverkas kraftigt av väder och förslitning måste skyddsbehandlas
tillräckligt ofta, årligen vid behov.

Golvet ska skyddas så att det inte blir smutsigt när väggarna behandlas. Före användning borde golvet målas
eller lackas.

Ett tryggt och långvarigt bruk av stugan förutsätter regelbunden kontroll av delarnas fästen och skick samt under-
håll vid behov (gäller speciellt takkonstruktion, takmaterial, dörrar och fönster, stugans fastsättning till grunden,
stormsäkring, skyddsbehandling). Försummelse av kontroll och underhåll kan skada byggnaden eller utgöra en
säkerhetsrisk för användaren.

Regelbunden kontroll av skyddsbehandlingen och förnyelse vid behov är viktigt. Kontrollera speciellt nedre
delarna av dörrar och fönster och deras karmar, ändar av delarna och delar som utsätts för kraftig förslitning.

Kontrollera dörrarnas och fönstrens funktion och justera gångjärnen vid behov. Kolla också silikonfogarna hos
dörrar och fönster och förnya dem vid behov.

Speciellt viktigt är det att se till att stugans och grundens ventilation fungerar väl. Vi rekommenderar att du installe-
rar ventilationsgaller (ingår inte i leveransen) högst upp på gaveltrianglarna för att låta extra fukt komma ut från
stugan. Takrännor är en bra idé.

Kontrollera taket och takmaterialet årligen för att
undvika läckor.

Om dörren eller fönstret inte tycks passa ordentligt i öppningen, kontrollerar du att grunden och stugan är vågräta.
Dörrarna och fönstren fungerar väl endast när detta är ok. Om ett av stugans hörn har sjunkit ned kan det kilas
uppåt.

Om sido- och gavelväggarna är inte på samma nivå när väggarna har rests, kontrollerar du att alla väggstockar
sitter ordentligt på plats. Du kan också rätta till problemet genom att lyfta den översta stocken på den lägre
väggen till rätt nivå och fästa den vid stocken i nästa vägg. Därefter knackar du de nedre stockarna uppåt och
utjämnar springorna mellan dem.

Om stugpaketet innehåller vridna stockar, kan de monteras på plats med hjälp av en hävarm tillverkad av en extra
stock (ca 1 meter lång) med en skåra i mitten av samma storlek som väggstockarna. Du kan även använda en
vanlig limklämma, som lätt skruvas fast i stocken. Detta verktyg har en stor vridningskraft och den vridna stocken
monteras lättare med hjälp av det. Var försiktig så att du inte skadar stocken.

Om det finns ett avtryck i stocken häller du lite vatten på den. Vattnet sväller och avtrycket försvinner.

Om änden av gaveltriangeln bryts av, kan den lätt lagas med trälim och en liten spik. Du kan också spika fast
änden i den nedre väggstocken.

Om en stock eller en annan trädel blir smutsig slipar du den i träfiberriktningen, inte tvärs över, så att stället inte blir

13. Skötsel

14. Tips vid eventuella monteringsproblem

Belastingen på takbrädorna får inte vara mer än 100 kg/m .2
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olikfärgat när det skyddsbehandlas.

Produktens råmaterial är tätfibrigt barrträ, som är ugnstorkat. Det timmer som används i produkterna är en ren
naturprodukt som är obehandlad, förutom det material som används i grundbalkarna och golvbrädorna på
verandan, som behandlats med ett träskyddsmedel. Trots att träet har ugnstorkat har träet hygroskopiska (vatte-
nupptagande) egenskaper. Träet expanderar när det blir fuktigt och drar ihop sig när det torkar. Detta måste du ta
hänsyn till genom att följa monteringsinstruktionerna och utföra regelbundna justeringar.

Trä är ett naturligt material med uppenbara och tillhörande egenskaper, såsom kvistar och kvistgrupper, sprickor,
hårfina sprickor i kvistar, kåda och vridkraft. Detta innebär att lösa kvistar eller kvisthål i kanterna, kvistsprickor,
torrsprickor och hårfina sprickor, som inte påverkar konstruktionen är godtagbara. Även vridna delar, om dessa
fortfarande är användbara, och kåddefekter kan även godtas. Hyvlingsdefekter och vankanter på undersidan av
tak- och golvbrädor godtas utan begränsningar, om det fortfarande är möjligt att montera den synliga sidan inne i
byggnaden.

Såsom nämnt i första stycket, måste kunden först granska alla delarna. Om kunden har något att klaga på gällan-
de produkten, måste han/hon omedelbart kontakta återförsäljaren och göra ett skriftligt klagomål. Om kunden
börjar eller fortsätter monteringen, har han/hon godkänt produkten. Markera och felaktiga
eller saknande delar i komponentlistan av monteringsinstruktionen. Garantinumret finns på båda sidorna av
paketet och (silverfärgad etikett). Utan garantinumret kan
klagomålet inte behandlas. Beskriv felet på en särskilt bilaga. Processen kan påskyndas om skadan fotograferas
och bifogas klagomålet. Bifoga ett tillförlitligt bevis på var och när produkten inköpts (t.ex. en kopia/kopior av
inköpskvittot/kvittona där datum för inköpet framgår). Ge klagomålet till med information om
hur du kan kontaktas.

OBSERVERA att ett ofullständigt klagomål inte kommer att behandlas. Detta kommer att återsändas till kunden för
kompletterande uppgifter. De delar som klagomålet avser måste finnas tillgängliga för kontroll av tillverkaren
och/eller återförsäljaren. Om klagomålet är berättigat, ansvarar tillverkaren för leveranskostnaden av de nya
delarna till återförsäljaren ifråga. Tillverkaren och återförsäljaren förbehåller sig rätten att själv fatta alla beslut
vad gäller klagomålet. De förbehåller sig även rätten att vid behov besöka byggplatsen. Tillverkaren eller återför-
säljaren ansvarar INTE för några kostnader/skador, inklusive andra indirekta kostnader/skador, som orsakas av
att någon produkt/del av produkt saknas eller är defekt (utom kostnaden för leverans av nya delar till återförsälja-
ren). Om de därefter inte anser att klagomålet är berättigat, ansvarar kunden för alla kostnader som uppkommit till
följd av denna process.

15. Materialdefinitioner

16. Klagomålsprocedur i händelse av eventuellt fel

garantinummer

återförsäljaren

på fram- eller baksidan av monteringsinstruktionen
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GENEREL VEJLEDNING TIL MONTERING AF LILLEVILLA

DK

Kære bygger

Vi er glade for, at du valgte et let bjælkehus fremstillet af Luoman Puutuote Oy. Denne generelle vejledning gælder
for alle lette bjælkehuse på 19, 21, 28, 34 og 45 mm fremstillet af Luoman Puutuote Oy. Læs denne vejledning
omhyggeligt igennem, inden du begynder på monteringen, og gem vejledning til eventuel senere brug. Du finder
vægtegninger, dellisten og de nødvendige detaljetegninger og -vejledninger i den modelspecifikke vejledning.
Overhold i første række de modelspecifikke særskilt angivne vejledninger.

Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på vejledningen, når du retter henvendelse til
forhandleren eller fabrikanten vedrørende dette produkt.

NB! Luoman Oy forbeholder sig alle rettigheder til fotografier, tegninger, montagevejledninger og andre tekniske
data. Benyttelse eller formidling af disse til konkurrenceformål er forbudt og vil lede til retslig afgørelse.

Luoman Puutuote Oy overholder kravene til opfølgningssystem for træets oprindelse (certifikat 2149-2005-SMS-
HEL-DNV) godkendt af DNV Certification Oy/Ab. På vores web-sider viser vi, hvor stor en del af
husets træmateriale der stammer fra en certificeret skov. Vores virksomhed er bevilget brugsret til PEFC-mærket
(PEFC/02-31-82), der gælder skovcertificering.

www.luoman.fi

PEFC/02-31-82



1. Bjælkehuspakkens opbevaring på arbejdspladsen, kontrol og sortering af delene

2. Tilladelser

3. Fundament

De lette færdigbjælker og andre dele er svøbt i beskyttelsesfolie. Hvis materialet ikke umiddelbart skal anvendes,
anbefales det opbevaret indendørs eller på anden måde godt beskyttet. Det kan ikke betale sig at fjerne beskyttel-
sesfoliet. Varer, der opbevares, skal være løftet op fra jorden for at undgå jordfugt. Varerne skal opbevares på et
jævnt underlag.

Montagevejledningen omfatter en delliste og vægtegninger, hvoraf det fremgår, hvilke dele der tilhører bjælkehu-
set. Kontroller indholdet af pakken ved hjælp af dellisten, og kontakt sælgeren umiddelbart, hvis der mangler
noget eller der er fejl på delene i pakken. Matrerialet skal beskyttes mod sol, regn og jordfugt inden monteringen.
Produktet skal monteres hurtigst muligt efter åbning af pakken. Hvis arbejdet skal afbrydes, skal materialet beskyt-
tes mod vejrlig. Ved opbevaring og montering bør det huskes, at træ er et porøst materiale, så det skal beskyttes
mod snavs.

Ved påbegyndelse af monteringen er det bedst at sortere delene så tæt på monteringsstedet, at der er tilstrækkelig
plads til at arbejde rundt om dem ( ).

Al nybyggeri kræver normalt bygge- eller arbejdstilladelse. Kontroller dette hos de lokale byggemyndigheder før
påbegyndelse af byggeriet.

Tag højde for, at ved montering af Lillevilla er der tale om byggeri, der kræver lidt erfaring og kendskab til byggeri.
Søg råd og hjælp hos sagkyndige efter behov.

Det vigtigste ved en succesfuld montering er en godt opført fundament. Bunden skal være godt jævnet og nivel-
leret fuldkommen vandret. Fundamentet og bygningen skal holdes vandret også efter opførelsen, så bygningen
på alle måder kan fungere som planlagt. Det er godt at sikre, at byggeterrænet er vandgennemtrængeligt og at
frostdannelse er hindret. I et terræn med frostdannelse skal fundamentet nå ned under frostgrænsen, eller der skal
benyttes frostplader til at hindre frosten i at trænge ned til fundamentniveauet.

Det fundament, vi anbefaler i alle tilfælde, er et betonpladefundament ( ). Det udjævner bygningens
belastninger på et stort område og egner sig til alle jordarter, når fundamentarbejdet er hensigtsmæssigt udført.

Plintfundament ( ) opført for eksempel med blokke af letbetongrus eller betonsøjler er ofte et velfungerende
fundamentvalg til de fleste udhuse. I et plintfundament skal der være lige så mange søjlerækker som der er funda-
mentbjælker, og antallet af søjler er afhængig af fundamentbjælkernes robusthed. Når fundamentbjælken er på
48 x 98 mm skal maksimumsspændvidden være på 150 cm og ved fundamentbjælker på 36 x 60 mm er maksi-
mumspændvidde på 80 cm. Ved montering af 36 x 60 mm fundamentbjælker med den brede side nedad er

på 60 cm.

figur 1

figur 2

figur 3

maksimumspændvidden Med disse søjleafstande klarer fundamentbjælkerne en belastning på 150
kg/m , uden at de bøjes. Hvis hyttens gulv udsættes for en større belastning (hytten anvendes f.eks. til oplagring af
brænde), er det muligt at mindske afstanden mellem støttepunkterne, ved at sætte flere søjler.

øerne lægges på letbetonblokke på stabilgrus ( ) eller
på nedgravede stolpesko (betonblokke med istøbte vinkeljern). Vær omhyggelig med at sikre, at
fundamenteringen ikke kan synke. Husk desuden at lægge en tagpapstrimmel mellem øerne og
letbetonblokkene/stolpeskoene.

2

figur 3a

Vi gør opmærksom på, at de her nævnte fundamenteringer ikke er
frostsikre, hvorfor producenten ikke er ansvarlig for evt. frostskader som måtte blive påført

I stedet for den viste fundamenteringen kan gulvstr

gulvstr

- 2 -
DK myrskyl rullah lehtis_101109



hytten ved brug af disse fundamenteringer.

Uafhængig af fundamentvalget skal der sørges for tilstrækkelig gulvventilation, så fundamentet bør ikke opføres
for lavt. Hvis bjælkehuset skal indeholde en separat terrasse, skal terrassefundamentet opføres lige så omhygge-
ligt som selve husets. På den modelspecifikke grundtegning ses husets grundmål for opførelse af fundamentet. Hvis
huset har gevindstænger som stormsikring, er det vigtigt at læse stykke 9 i vejledningen: Stormsikring før opførelse
af fundamentet.

Opførelse af bjælkehuset begyndes med at montere fundamentbjælker med jævne mellemrum (såfremt andet ikke
er nævnt) på husets gulvområde som angivet på fundamenttegningen og fastgøre dem på fundamentet for
eksempel med vinkeljern (ikke inkluderet i leverancen). På grund af produktionsmetoden kan længden af funda-
mentbjælkerne variere lidt. Kontroller den korrekte længde i styklisten, og skær de bjælker der er for lange til,
inden montering. Fundamentbjælkerne er imprægneret med Teknogrund , men det er alligevel klogt at lægge en
bane af tagpap eller anden isolering (ikke inkluderet i leverancen) mellem fundamentet og fundamentbjælkerne
for at hindre fugt i at trænge fra fundamentet til træet. Det kan betale sig at montere fundamentbjælker, således at
de yderste fundamentbjælker ikke når helt ud til vægbjælkerne. Dette er der to grunde til. På den måde kan
regnvandet ikke løbe mellem fundamentbjælken og den nederste bjælke. Desuden fungerer de yderste funda-
mentbjælker som kantstøtte til gulvplanker. I praksis betyder dette, at fundamentet opføres ca. 5-10 mm mindre
end husets grundareal.

Hvis din bjælkehusleverance ikke omfatter gulvet, og du f.eks. opfører bjælkerammen direkte på en betonplade,
kan det betale sig at lægge ovennævnte isolering mellem den nederste bjælke og betonpladen. Desuden bør
betonpladen være 5-10 mm mindre end bjælkerammen, så vandet fra væggen ikke kan blive liggende mellem
bjælken og betonpladen.

Bjælkeramme opføres ved at anvende monteringstræ, som er inkluderet i leverancen og som er markeret med X.
Læg monteringstræet på bjælkens tap og hul –samling og slå med hammer på monteringstræet, indtil bjælken er
helt i bund. Pas på ikke at bruge for mange kræfter, så bjælken knækker. Hvis bjælken ikke kan gå i hak, kontroller
da, om den ligger tilstrækkeligt lige på den nederste bjælkes samling. Bjælkerne er tilskåret, således at monterin-
gen af dem ikke kræver mange kræfter.

Begynd opførelsen af bjælkerammen ved at montere det nederste bjælkelag på fundamentbjælkerne. Sørg for, at
bjælkerne monteres med feder opad. Kontroller bjælkerammens krydsmål ( ), og
til fundamentbjælkerne, med de medfølgende søm i tilbehørsposen, i henhold til , diagonalt fra siden af
den første hele bjælke. Husk at forbore hullet, så bjælken ikke knækker. Hvis huset er leveret uden gulv og funda-
mentbjælker, skal bjælkerammen fastgøres til fundamentet.

Fortsæt så opførelsen af bjælkevæggene lag efter lag som angivet på vægtegningen. Ved opførelsen af vægge
skal der holdes øje med, at rammen stiger jævnt, det vil sige at tværbjælkens samling ligger midt på den anden
vægs bjælke så præcist som muligt. NB! Hvis bjælkehuset omfatter forborede og ikke-borede bjælker i ens
længde, skal de monteres omhyggeligt efter tegningen, så de ikke skifter plads.

4. Opførelse af bjælkehus

4.1. Fundamentbjælker

4.2. Bjælkehus uden gulv

4.3. Opførelse af bjælkeramme

figur 5
figur 6

®

fastgør underbjælkerne
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5. Montering af dør og vinduer

Når der er monteret 3-4 bjælkelag, monteres dør/døre med karme.

NB! Husk, at det er yderst vigtigt for dørens/dørenes funktion, at bygningen og dørkarmen er fuldstændig vandret.
Af tekniske og produktionsmæssige grunde er det ikke helt sikkert, at det færdigskårede hak på bjælken under
døren er helt vandret. Tag hensyn til dette ved montering af dørkarm og når der er behov for fyld under sidekar-
men, så karmen sidder fuldkommen vandret. Fastgør derefter sidekarmene på den nederste bjælke med skru-
er/søm (NB! kun i den nederste), så karmen ikke kan bevæge sig opad ved brugen.

Vinduet monteres i vægåbningen oppefra lige som døren. Fastgør vinduesgrebet med skruer, og kontroller, at
vinduet virker. Hvis sættet med tilbehør også indeholder en klinke til at holde vinduet åbent, så monter den inden
vinduet tages i brug. NB! Tjek omhyggeligt, at vindut vender den rette vej. Et forkert monteret, sidehængslet vindue
falder af hængslerne, når det åbnes. I et vindue, som hængsles i toppen, monteres hængslerne opad. Husk, at
vinduet falder af hængslerne, hvis det åbnes for meget, eller hvis klinken ikke er monteret.

Når du fortsætter med montering af vægge, opdager du, at oven over døren og vinduet kommer en mellemrum på
et par centimeter, dvs. plads til sætning ( ). Træ trækker sig sammen i tør vejr (bjælkerammen sætter sig) og
udvider sig i fugtigt vejr (bjælkerammen bevæger sig opad), fordi træ er et levende materiale. Det er derfor, at
plads til sætning er nødvendig, så bjælkevæggene kan arbejde efter luftfugtigheden uden at skade konstruktio-
nen. Pladsen til sætning dækkes med en dækplade, som sømmes på dør-/vindueskarmen, ikke på bjælken, for
ikke at hindre bjælken i at arbejde! Af samme grund må hverken dør- eller vindueskarme sømmes på bjælkevæg-

5.3. Vigtigt med hensyn til døre

5.4. Montering af vindue

5.5. Plads til sætning over døre og vinduer

figur 9

5.1. Enkelt dør

figur 7

5.2. Fløjdør

figur 8a og 8b

Dørkarmen monteres på den plads, der er reserveret til den, oppefra, . Dørkarmen er forarbejdet, således
at bjælken kan gå ind i karmrillen. Hvis karmen ikke nemt falder på plads, kontroller så, om de bjælkeender, der
går i rillen, og eventuelle lister i karmen er lige. Bank let på karmen med en hammer eller et monteringsstykke, indtil
karmen falder på plads, men pas på ikke at bruge for megen kraft, så den går i stykker. Kontroller karmens kryds-
mål og montér dørhængslerne (findes i tilbehørsposen) med skruer - først i døren og derefter i dørkarmen. Fastgør
dørgrebene, og kontroller, at døren virker.

Fløjdørens karm ligger usamlet i pakken, så den skal samles inden monteringen ( ). Fastgør
sidekarmene i overkarmen med søm. Sørg for, at karmsamlingerne sidder ordentlig fast, så der ikke er sprækker.
Hvis karmen har en underkarm af træ, fastgøres den på sidekarmene på samme måde. Hvis karmen har en
blikdørkarm, fastgøres den nederst på sidekarmen med skruer. NB! Indbyrdes afstand mellem sidekarmene skal
være nøjagtig ens forneden og foroven. Karmen monteres oppefra lige som karmen i den enkelte dør. Kontroller
karmens krydsmål, og montér dørhængslerne (findes i tilbehørsposen) med skruer - først i dørene og derefter i
dørkarmen. Fastgør dørgrebene, og kontroller, at dørene virker.

Fordi træet arbejder efter luftfugtigheden, er det sommetider nødvendigt at justere vinduehængslerne ved at dreje
dem indad eller udad, afhængig af situationen. Hvis vinduet for eksempel er for stor i forhold til karmen, skal alle
hængsler drejes indad. Det er også nødvendigt om foråret at tjekke, hvordan vinduer fungerer, og regulere på
hængsler om nødvendigt.
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gen andetsteds end på den nederste bjælke (bortset fra modeller med 19 mm vægtykkelse, se §9, Stormsikring).

De øverste bjælker i sidevæggen er faset efter tagets hældning. I enkelte modeller er sidevæggenes øverste
bjælker korte, lavere og fasede (se vægtegninger), og de fastgøres på bjælken forneden med skruer eller søm
(forbores). Når væggen er monteret, sættes gavltrekanterne på plads. Arbejdet kræver 2-3 personer. Ved mon-
tering af gavltrekanten skal der tjekkes, at sidevæggen er lige, og om nødvendigt skal den skubbes lidt indad for at
få gavltrekanten på plads. Sørg for, at gavltrekanterne ikke vælter, før åsen er monteret. Åsen monteres på hak i
gavltrekanten, således at toppen af åsen flugter med gavltrekantens side. Hvis huset har tagremme (bærende
dragere af tagkanten), monteres de på samme måde. Søm gavltrekanterne på tagbjælkerne (husk at forbore).

Enkelte modeller har gavltrekanter, der består af flere dele eller løse bjælker (se vægtegninger). Saml gavltrekan-
terne som angivet på tegningen, og søm delene sammen med 100 mm søm (sømhovederne skal sænkes 1-2 mm).

Hvis din huspakke omfatter gulvbrædder og fundamentbjælker, følg disse instrukser. Gulvbrædder er høvlede
som profilbrædder. De har feder- og notkant samt fasninger og to riller bagved. Brættets bagside er normalt
vankantet, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet. På grund af fremstillingsmetoden kan der være mindre
variationer i længderne af gulvplankerne. Kontroller dette, og juster plankelængderne om nødvendigt inden
monteringen.

Gulvmonteringen startes med først at lægge et gulvbræt på fundamentbjælker med fasninger/riller nedad og
med notkanten mod væggen (mellem væggen og brættet skal der være et mellemrum på ca. 5 mm). Marker
midten af fundamentbjælkerne f.eks. nederst på bjælken med en blyant for let at finde linjen til sømningen. Læg
gulvbrædder på plads. NB! Gulvbrædder arbejder en smule efter luftfugtigheden, så der skal være en lille
sprække (1-1,5 mm) mellem alle brædderne. Tilskær om nødvendigt det sidste bræt, så det falder på plads.

Når gulvbrædderne er monteret, søm gulvbrædderne fast i fundamentbjælkerne ved hjælp af de markeringer, du
har gjort på væggene ( ). Brug evt. en linjeføringstråd eller et bræt som hjælp. Fastgør gulvlisterne. Gulvet
skal beskyttes mod snavs straks efter monteringen.

kontrollere med et vaterpas at gavltrekanterne er lodrette. Sikre
også, at husvæggene står lige, døre og vinduer fungerer og hele bygningen er i vinkel. Hvis leverancen inkluderer
gevindstænger, husk at montere dem før tagbrædderne.

Tagbrædderne har let rundede kanter foran og fasninger og en rille bagved. Tagbrædderne monteres med den
rundede side nedad dvs. mod huset og med fasninger / rille opad.

Brættets bagside er normalt vankantet som gulvbrædderne, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet.

6. Gavltrekant og tagbjælker

7. Gulv

8. Tag

Figur 10.

6.1. Gavltrekanter af flere dele eller løse bjælker

figur 4

8.1. Montering af tagbrædder

Før du påbegynder fastgørelsen af taget, skal du
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Vær omhyggelig med arbejdet!

figur 11

figur 12

figur 11a

8.3. Rulletagpap

figur 13

9.2. Stormlister i huse med 21, 28, 34 og 45 mm vægtykkelse

f

Start sømningen af taget forfra. Tilpas de første brædder på begge sider af
taget, og sørg for, at brædderne ikke går op over midten af tagåsen. Søm alle brædderne på de væg

samt på tagbjælkerne og tagåsen. Færdiggør først den ene side af taget. Mellem alle tagbrædderne skal
der være et mellemrum på 1-1,5 mm, så træet kan arbejde. Hold øje med, at tagskægget er i lige linje og at midten
af rygåsene ikke overskrides. Tjek ved det sidste tagbræt, hvor langt det når og skær det ekstra stykke af om
nødvendigt ( ). På grund af produktionsmetoden kan der være mindre variationer i tag
længder, således, at det bliver nødvendigt at skære tagskægskanten lige. Derefter sømmes den anden halvdel af
taget. Når tagbrædderne er monteret, fastgøres tagskægbrædderne som angivet på .

Hvis leverancen omfatter tagbrædder i to størrelser, skal tagbrædderne monteres, således at der skiftes med
lange og korte brædder og startes med de lange ved forvæggen ( ).

Hvis leverancen omfatter rulletagpap, skal taget måles og tagpappen skæres i rektangulære baner i tagets
længe. Fastgør den første tagpapbane omhyggeligt på tagskægget ( ). Kanten af tagpappen må gerne
løbe lidt ud over tagskægget (0,5-1 cm), men buk ikke tagpappen. Fastgør næste tagpapbane overlappet på
banen før og fastgør også banerne på den anden side af taget. Banen, der skal ligge på tagryggen, pålægges
sidst. Tagpaprullen, der følger med leverancen, er et midlertidigt dækmateriale, og det anbefales, at dette erstat-
tes med en passende tagdækning (f.eks. tagpap) inden for seks måneder.

Selv om Lillevilla har en robust konstruktion, er det godt at beskytte huset mod vind. Husets fundamentbjælker skal
fastgøres i fundamentet, som tidligere nævnt.

NB! På steder, der er udsat for vind og storm, skal husets fastgørelse på fundamentet og tagets fastgørelse på huset
udføres meget omhyggeligt. Dette kan kræve specielt fastgørelsestilbehør, som ikke er inkluderet i leverancen.

Hvis husleverancen inkluderer stormlister, skal de fastgøres i hvert indvendigt hjørne med stormlistens top på
gavltrekantens nederste bjælke og nedenden på den nederste vægbjælke ( . Stormlisten har et lille hul
forneden og en rille foroven. Bor huller i den nederste vægbjælke med et 6 mm bor som angivet på figuren og i
den nederste bjælke i gavltrekanten. Fastgør listen med bolte (møtrikker indvendigt). Spænd ikke den øverste bolt
for meget, så bjælkerammen frit kan bevæge sig op og ned ved ændring af luftfugtighed.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem toppen af stormlisten og taget, så stormlisten ikke rammer taget, når
bjælkevæggen sænkes.

øverste bjæl-
kerne

bræddernes

Hvis leverancen omfatter materialet til tagdækning, skal det monteres straks efter montering af taget. Hvis leveran-
cen ikke omfatter materialet til tagdækning, skal taget beskyttes straks efter færdigmontering og der skal uden
forsinkelse sørges for tagdækning. Bygningen er beregnet til at blive dækket med let materiale (tagpap el. lign.).
Tagbrædderne må max. belastes med 100 kg/m .

Efter tagpappen er lagt på, skal der monteres sternbrædder og dæklister til sternbrædder ( ). Hvis
leverancen omfatter to par sternbrædde,r monteres de smallere brædder på de brede brædder.

)

8.2. Dækmateriale

figur 12

igur 16

2

9. Stormsikring
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10. Montering af terrasse

11. Finish

12. Overfladebehandling

Hvis husleverancen inkluderer en terrasse, skal den monteres efter disse instrukser. Opførelse af terrassen startes
med at montere og fastgøre fundamentbjælkerne (T14) på samme måde som husets fundamentbjælker. De korte
fundamentbjælker (T15, hvis inkluderet i leverancen) monteres på begge sider af terrassens indgangsparti under
gelænderne. Samtidig fungerer de som fastgørelsesunderlag for det første gulvbræt.

To overskårne bjælker (T5) monteres oven på de yderste fundamentbjælker lidt udstående, så enderne af terras-
sens gulvbrædder kan fastgøres på fundamentbjælker. Terrassegelænderet monteres som angivet på figuren.
Læg derefter gulvbrædderne (T16, med rillesiden opad) med jævne mellemrum (med en sprække på ca. 1 cm
mellem brædderne) på fundamentbjælkerne, og søm brædderne fast. Underkanten af gulvbrættet kan være
vankantet, men det er ikke en fejl, men hører til produktet. Det kortere gulvbræt (T17) monteres mellem gelænder-
ne ved terrasseindgangen. Sørg for, at brættet hviler godt på understøtningerne. NB! Hvis huset har gevindstæn-
ger, kan det betale sig at fastgøre et par af de første brædder ved terrassevæggen med skruer, så brædderne kan
løsnes, når gevindstængernes møtrikker skal justeres.

Terrassens gelænder spændes fast i gulvet med vinkeljern (T13). Gelænderne færdiggøres ved at fastgøre
siddebrædder (T9, T10) på gelænderne og ved at montere U-profillister (T11) på begge sider af terrasseindgan-
gen. Fastgør et dækbræt (T18, hvis inkluderet i leverancen) foran underbjælkerne. Til sidst forbindes terrassens
gelændere med huset med fire T12-brædder.

Til enkelte modeller leveres løse vinduessprosser, som skal fastgøres med søm eller skruer på døren/vinduet.

Forbor små huller i sprosserne i en afstand af ca. 1 cm fra sprosseenden, og fastgør sprosserne forsigtigt (
). Tag højde for, at glasset går ca. 10 mm ind i dør/vinduesrammen.

I enkelte modeller er sprosserne fastgjort med plastophæng. Disse sprosser kan tages af, når vinduet skal vaskes.

I enkelte modeller er inkluderet udstyr til at holde vinduet åbent med en monteringsvejledning i tilbehørsposen.

I enkelte modeller har døre og vinduer plexiglas. Plexiglasset har folie, der skal beskytte glasset mod ridser under
produktion, transport og montering. Folien fjernes efter montering fra begge sider af døren/vinduet.

Hytten skal regelmæssigt overfladebehandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp
og blå misfarvning. De første to behandlinger skal udføres så snart hytten er færdigmonteret. Døre og vinduer skal
behandles på begge sider. Det bedste resultat opnåes ved at foretage behandlingen under tørre forhold og ved
en minimumtemperatur på + 5 gr.C. Bemærk, at overfladebehandling af hytten ikke beskytter mod indtrængning
af fugt i hjørner, ved knaster, sprækker og samlinger. Indersiden af hytten, specielt hjørnerne, skal derfor også
behandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp og blå misfarvning, og også denne
behandling skal foregå med regelmæssige mellemrum. Følg iøvrigt producenten af træbeskyttelsesmidlets

11.1. Vinduessprosser

figur
18

11.2. Udstyr til at holde vinduet åbent

11.3. Beskyttelsesfolie på plexiglas
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anvisninger eller søg råd og vejledning i vor maleafdeling. Overfladebehandlingen af væggen mod syd skal nøje
følges, for den påvirkes kraftigere af UV-strålingen end de andre vægge.

Uanset beskyttelse kan fugt trænge ind gennem bygningens hjørner, knaster, revner og samlinger. Dette kan
hindres for eksempel med silikone, når det kræves.

Tag højde for, at beskyttelsesmidlet kan løbe gennem utætte knaster i letbjælkevægge til den anden side og danne
løbespor. Vandet trænger nemmest ind gennem endefladerne (ender af bjælker og sternbrædder) til træet og
bygningen. Derfor skal disse steder behandles særlig omhyggeligt og tilstrækkeligt ofte. Også andre træoverfla-
der, der bliver udsat for store belastninger fra vejrlig og slitage (sternbrædder, vindskeder, terrassegelændere og
siddebrædder) skal tilstrækkeligt ofte behandles med beskyttelsesmiddel, årligt om nødvendigt.

Gulvet skal beskyttes, således at det ikke bliver snavset under behandlingen af vægge. Gulvet skal også behand-
les med for eksempel lak eller maling før brugen.

En sikker og langvarig brug af bjælkehuset forudsætter, at fastgørelser og stand af delene (tagkonstruktioner,
tagdækning, døre og vinduer, fastgørelse på fundamentet, stormsikring og overfladebehandling i særdeleshed)
regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes om nødvendigt. Misligholdelse af kontrol og vedligeholdelse kan
beskadige bygningen eller påføre brugeren en sikkerhedsrisiko.

Overfladebehandlingen skal kontrolleres regelmæssigt, og der skal genbehandles om nødvendigt. Hold specielt
øje med bunden af døre, vinduer og karme samt træets endeoverflader og dele, der er udsat for megen slitage.

Tjek, om døre og vinduer fungerer, og juster hængslerne om nødvendigt. Tjek også, hvordan silikonesamlingerne
har det i døre og vinduer, og udskift dem om nødvendigt.

Det er yderst vigtigt at sikre, at ventilationen er i orden og at udluftning af bunden fungerer. Det anbefales at
montere udluftningsgitter i toppen af gavltrekanterne, så overskydende fugt kan komme ud af bygningen. At
bortlede regnvandet fra taget ved hjælp af tagrender er en god ide.

Taget og tagdækningen skal årligt efterses for at undgå
lækage.

Hvis døren eller vinduet ikke ser ud til at sidde godt i åbningen, tjekkes om bunden og bygningen er i vinkel. Døre
og vinduer fungerer kun ordentligt, hvis disse ting er i orden. Løft om nødvendigt bygningshjørnet, der ligger for
lavt, med en kile.

Hvis side- og endevæggene ikke ligger på niveau med hinanden, når væggene er færdig opført, tjek om alle
bjælker ligger i not, som de skal. Du kan også udbedre fejlen, således at du løfter den lavere vægs øverste bjælke
til den rette højde og fastgør den i bjælken på væggen ved siden af. Derefter skal du banke let på bjælkerne en ad
gangen opad for at udjævne bjælkernes mellemrum.

Krumme lette bjælker kan monteres på plads ved at anvende et vridetræ, som kan laves af et stykke træ på ca. 1 m,
hvor der i midten er et hul på størrelse med bjælken. Her kan også anvendes en almindelig limpresse, som skrues
let fast på bjælken. Dette værktøj har en stor vridekraft, og den krumme bjælke kan nemmere fås på plads ved
hjælp af det. Pas dog på ikke at beskadige den lette bjælke.

13. Vedligeholdelse

14. Praj om problemløsninger ved opførelse

Tagbrædderne må max. belastes med 100 kg/m .2
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Hvis en let bjælke har en sætning, prøv at væde sætningsstedet med vand. Vandet kan få sætningen til at bule ud.

Hvis gavltrekantens hjørne ved feder og not er knækket under monteringen, kan det nemt udbedres med trælim og
et lille søm. Den knækkede ende kan også sømmes fast på sin rette plads på vægbjælken nedenfor.

Hvis bjælken eller en anden del bliver beskidt, kan du slibe snavset væk med årerne, ikke på tværs af årerne, for så
kan stedet få en anden farve ved overfladebehandlingen.

Ved fremstillingen af produktets trædele er anvendt teknisk tørret nåletræ med tætte årer. Træ, der er anvendt i
produktet, er naturligt og ubehandlet bortset fra træ, anvendt i fundamentbjælker og terrassens gulvbrædder, der
er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel. Trods den tekniske tørring vil træet arbejde, når det modtager eller
afgiver fugt. Denne hygroskopiske egenskab, hvor det udvider sig, når den modtager fugt, og trækker sig ind ved
tørring, er typisk for træet. Der tages højde for denne hygroskopiske egenskab og virkningerne af træets arbejde
på konstruktionerne ved at overholde vejledninger for opførelse og foretage regelmæssige justeringer.

Træ er et naturmateriale, så grene, grengrupper, revner, revner ved knaster, harpiks og krumning er naturlige og
relevante træk ved træ. Dette betyder, at løsrevne knaster eller knasthuller ved kanter, harpiksfejl, revner ved
grene, revner fra tørring og krakeleringer, der ikke påvirker konstruktionen, og krumning – forudsat, at de krumme
dele stadig er brugbare, er acceptable. Høvlefejl og vankantethed på bagsiden af tag- og gulvbrædder er
acceptable uden begrænsninger, hvis brædderne kan fastgøres, således at fejl ikke kan ses fra den indvendige
side af bygningen.

Som opfordret i kapitel 1 skal kunden først kontrollere alle dele af leverancen. Hvis kunden har bemærkninger til
produktet, skal kunden uden forsinkelse kontakte stedet, hvor produktet er købt, og udarbejde en skriftlig reklama-
tion. I fald der påbegyndes eller fortsættes med monteringsarbejdet, har kunden godkendt varen. Noter

og de fejlagtige eller manglende dele på monteringsvejledningens delliste. Garantinummeret findes
på begge sider af pakken og på for- eller bagsiden af vejledningen (en sølvfarvet label). Reklamationen kan ikke
behandles uden garantinummeret. Fejl/mangel skal der redegøres detaljeret for på et separat bilag. Eventuelt
billedmateriale kan fremskynde behandlingen af reklamationen. Vedlæg en pålidelig redegørelse for, hvor og
hvornår produktet er købt (f.eks. kopi af kvitteringen med dato på), og send reklamationen til forhandleren med
dine kontaktoplysninger.

NB! Mangelfulde reklamationer behandles ikke, men de returneres til kunden til udfyldelse. Der skal være adgang
til de dele, reklamationen gælder, så fabrikanten og forhandleren kan kontrollere dem. Når reklamationen er
berettiget, står fabrikanten for omkostninger ved levering af nye dele til pågældende forhandler i løbet af rimelig
tid. Fabrikanten og forhandleren foreholder sig ret til at organisere alt vedrørende reklamationen. Samtidig
forbeholder de sig ret til, om nødvendigt, at besøge byggestedet. Fabrikanten eller forhandlere er ikke ansvarlige
for direkte eller indirekte omkostninger eller beskadigelse, forårsaget af en fejlagtig eller mangelfuld del (bortset
fra omkostninger ved leverancen af de nye dele til forhandleren). Hvis reklamationen senere viser sig at være
ubegrundet, er kunden forpligtet til at betale alle omkostninger derved.

15. Materialebestemmelser

16. Procedure ved produktfejl

garanti-
nummer
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LILLEVILLA AIAMAJADE PÜSTITAMISE ÜLDJUHEND

Lugupeetud klient!

Täname, et valisite Luoman Puutuote Oy toodetud freesprussidest maja. Käesolev üldjuhend puudutab kõiki
Luoman Puutuote Oy valmistatud 19, 21, 28, 34 ja 45 mm freesprussidest tooteid. Tutvuge enne maja püstitamist
hoolikalt käesoleva juhendiga ning säilitage see hilisemaks kasutuseks. Mudelite erijuhenditest leiate seinte
joonised, osade loetelu ning vajalikud erijoonised ja -juhised. Järgige eelkõige neid.

Kõigi antud toodet puudutavate küsimuste või kontaktivõttudega seoses teatage edasimüüjale või tootjale
garantiikood, mis on märgitud pakendile ja püstitamisjuhendile. Ilma garantiikoodita esitatud pretensioonid on
kehtetud.

NB! Luoman Oy on reserveerinud kõik õigused fotodele, joonistele, püstitusjuhenditele jm tehnilisele
dokumentatsioonile. Nimetatud materjalide kasutamine või vahendamine konkurentsieesmärgil on keelatud ning
toob endaga kaasa õiguslikud sanktsioonid.

Luoman Puutuote Oy täidab DNV Certification Oy/Ab poolt kinnitatud puidu päritolu jälgimise nõudeid
(sertifikaat 2149-2005-SMS-HEL-DNV). Firma kodulehel on toodud andmed selle kohta, kui suur
osa kasutatud toorainest on pärit sertifitseeritud metsadest. Firmale on antud metsade sertifitseerimissüsteemi
tähistava märgi PEFC kasutamisõigus (PEFC/02-31-82).

www.luoman.fi

PEFC/02-31-82
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1. Majapaketi paigutamine ehitusobjektile, komplekti kontrollimine ja osade sortee-
rimine

2. Ametlikud load

3. Vundament

Valmis prussid jm osad on pakitud kaitsekilesse. Kui maja ei hakata kohe püstitama, on detailid soovitatav ladusta-
da siseruumis vm kaitstud kohas. Kaitsekilet ei ole vaja eemaldada. Ladustatavad detailid tuleks hoida maapin-
nast kõrgemal, et vältida maapinna niiskuse mõju. Detaile tuleb hoida tasasel aluspinnal.

Juhendiga on kaasas mudelile vastav osade loetelu koos seinte joonistega. Kontrollige selle loetelu abil
tarnekomplekti ning võtke kohe ühendust müüjaga, kui mõni osa on puudu või kui komplektis on defektiga osi.
Detaile tuleb kuni paigaldamiseni hoolikalt kaitsta otsese päikesevalguse, sademete ja maapinna niiskuse eest.
Maja tuleks püstitada võimalikult kiiresti pärast pakendi avamist. Töö katkemise korral tuleb lahtipakitud osad
ilmastikumõjude eest kaitsta. Ladustamisel ja paigaldamisel tuleb meeles pidada, et puit on poorne materjal, mida
tuleb kaitsta määrdumise eest.

Enne püstitamist on mõttekas paigutada osad püstituskoha lähedale, kuid nii, et paigalduskoha ümber jääks
piisavalt töötamisruumi (joonis 1).

Uusehitiste püstitamiseks on reeglina vaja ehitusluba või omavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Enne ehitustööde
algust täpsustage lubade vajalikkust kohaliku ehitusjärelevalve ametkonnaga.

Arvestage, et Lillevilla aiamajade püstitamine on ehitustöö, mis eeldab ehitusalaseid teadmisi ja oskusi. Pöörduge
vajadusel nõu ja abi saamiseks asjatundjate poole.

Majaehituse õnnestumise üks tähtsamaid tegureid on korralik vundament. Maja aluspõhi peab olema hästi
tasandatud ja korralikult horisontaali looditud. Vundament ja ehitis peavad loodis püsima ka pärast püstitamist, et
ehitis toimiks igas mõttes nõuetekohaselt. Maapind, millele ehitatakse, peaks olema vett läbilaskev, mis tõkestab
jäätumist. Kergesti jäätuva maapinna korral peab vundament ulatuma allapoole keltsapiiri või tuleb kasutada
külmakerkeisolatsiooni, et takistada vundamendi külmumist.

Kõigil juhtudel soovitame kasutada betoonplaatidest vundamenti (joonis 2). See jaotab ehitise koormuse ühtlaselt
suurele pinnale ning sobib kõigile pinnaseliikidele, eeldusel, et vundament on paigaldatud nõuetekohaselt.

Ka postvundament (joonis 3), mis on tehtud näiteks kergkruusaplokkidest või betoonpostidest, sobib paljudele
õueehitistele. Postiridu peab sel juhul olema sama palju kui on vundamendiprusse ning postide tihedus sõltub
vundamendiprusside tugevusest. 48 x 98 mm vundamendiprusside puhul on maksimaalne postide vahe 150 cm
ja 36 x 60 mm vundamendiprusside puhul 80 cm. Kui 36 x 60 mm vundamendiprussid paigaldatakse lapiti, on
maksimaalne postide vahe 60 cm. Selliste postivahede korral kannatavad vundamendiprussid paindumata
koormust kuni 150 kg/m . Kui ehitise põrandale langeb suurem koormus (seda kasutatakse nt puukuurina), peaks
postivahesid vähendama ja poste lisama.

Võib kasutada ka postvundamendi lihtsamat versiooni, kus vundamendiprussid kinnitatakse jämeda tihendatud
kruusa või killustiku peale asetatud kergkruusaplokkidele (joonis 3a). Vundament ei tohi sellisel juhul vajuda.
Võtke arvesse, et seda tüüpi vundament ei ole jäätumiskindel ning tootja ei vastuta selle vundamenditüübi
kasutamise korral vundamendile ja aiamajale tekkivate võimalike külmakahjustuste eest.

Kõigi vundamenditüüpide puhul on oluline hoolitseda aluspõhja korraliku tuulutuse eest, seega ei tohi vundament
olla liiga madal. Kui aiamaja juurde kuulub eraldi terrass, tuleb terrassi vundament teha sama hoolikalt ja samale
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kõrgusele kui maja vundament. Mudelite aluspõhja joonistel on toodud maja aluspõhja mõõtmed, millest lähtuda
vundamendi tegemisel. Kui tarnekomplekti kuuluvad keermelatid tormikaitseks, tutvuge enne vundamendi
tegemist juhendi peatükiga 9. Tormikaitse.

Aiamaja püstitamist alustatakse vundamendiprussidest, mis tuleb paigaldada ühtlaste vahedega (kui teisiti pole
öeldud) aiamaja vundamendile vastavalt alusjoonisele ning kinnitada näiteks nurgaraudadega (ei ole tarnekom-
plektis). Tootmistehnilistel põhjustel võib vundamendiprusside pikkuses olla väikesi erinevusi. Kontrollige õigeid
pikkusi osade loetelu põhjal ning saagige liialt pikad prussid enne paigaldust õigesse mõõtu. Vundamendiprussid
on immutatud Teknogrund kaitsevahendiga, kuid siiski on soovitatav panna vundamendi ja vundamendiprusside
vahele mingit isolatsioonimaterjali, nt katusepappi (ei ole tarnekomplektis), et takistada niiskuse tungimist vunda-
mendist vundamendiprussidesse. Vundamendiprussid tuleks paigaldada nii, et välimised vundamendiprussid
jäävad seinaprussidest pisut sissepoole. Selleks on kaks põhjust. Esiteks ei tungi seintelt valguv vihmavesi sel moel
vundamendiprussi ja alumise seinaprussi vahele. Lisaks on välimised vundamendiprussid põrandalaudade
ääretugedeks. Praktikas tähendab see seda, et aluskonstruktsioonid tehakse ca 5-10 mm väiksemad kui aiamaja
põhjapindala.

Kui tarnekomplektis ei ole põrandat ning sõrestik püstitatakse näiteks otse betoonplaadile, tuleks alumise prussi ja
betoonplaadi vahele paigaldada eelkirjeldatud isolatsioon. Lisaks peaks betoonplaat olema 5-10 mm väiksem
kui pruss-sõrestik, et seintelt valguv vihmavesi ei jääks prussi ja betoonplaadi vahele.

Kasutage seinte püstitamisel tarnekomplektis olevaid paigaldusprusse, mis on tähistatud X-märgiga. Asetage
paigalduspruss seinaprussi punni peale ning koputage haamriga, kuni pruss on korralikult paigas. Ärge lööge
liiga tugevasti, see võib prusse rikkuda. Kui pruss ei lähe korralikult soonde, kontrollige, et see on piisavalt otse
alumise prussi peal. Prussid on valmistatud nii, et nende paigaldamine ei nõua suure jõu kasutamist.

Alustage seinte püstitamist, paigaldades alumised seinaprussid vundamendiprusside peale. Veenduge, et prussid
on asetatud punn ülespoole. Kontrollige seinakarkassi ristmõõtu (joonis 5) ning kinnitage seejärel alumised
seinaprussid vundamendiprusside külge tarnekomplekti kuuluvate naeltega, nagu näidatud joonisel 6, esimese
prussi küljelt viltu. Puurige auk ette, et mitte prussi vigastada. Kui aiamaja komplekti ei kuulu põrand ja
vundamendiprussid, tuleb seinaprussid kinnitada vundamendi külge.

Jätkake seinaprusside paigaldamist rida-realt vastavalt seinajoonistele. Seinte püstitamisel tuleb jälgida, et tõus
oleks ühtlane ehk ristuva prussi nurga liitekoht oleks võimalikult täpselt teise seina prussi keskkohas. NB! Kui
komplektis on samas mõõdus puuritud ja puurimata prusse, jälgige paigaldamisel hoolikalt paigalduskeemi, et
detailid omavahel segi ei läheks.

Kui olete paigaldanud 3-4 prussirida, on õige aeg paigaldada uks/uksed koos piidaga.

4. Aiamaja püstitamine

5. Ukse ja akna paigaldamine

4.1. Vundamendiprussid

4.2. Põrandata aiamaja

4.3. Seinaprusside paigaldamine

®
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5.1. Ühepoolne uks

5.2. Kahepoolne uks

5.3. Tähtsaid momente uste paigaldamisel

5.4. Akna paigaldamine

5.5. Uste ja akende kohal olev vajumisvaru

Paigaldage uksepiit selleks ettenähtud kohta ülaltpoolt, vt joonis 7. Uksepiidad on töödeldud selliselt, et pruss
mahub piidas olevasse soonde. Kui piit ei lähe korralikult paika, kontrollige, kas piida soonde minevad prussiotsad
ning piida liistud on otse. Piida paigaldamisel võib kasutada haamrit ja paigaldusprussi, kuid haamriga ei tohi
liiga kõvasti lüüa, et piita mitte rikkuda. Kontrollige piitade ristmõõtu ning kruvige hinged (tarvikute kotist)
kõigepealt ukse külge ja siis piida külge märgitud kohtadesse. Kinnitage ukselingid ja kontrollige, kas uks töötab
korralikult. Ukse võib kinnitada piida külge ka pärast maja lõplikku valmimist, kuid piidad tuleb paigaldada sel
etapil.

Kahepoolse ukse piidad on tarnekomplektis osadena, mis tuleb enne paigaldamist kokku panna (joonised 8a ja
8b). Kinnitage külgmised piidad nurkadest naeltega ülemise piida külge. Veenduge, et piitade liitekoht oleks tihe
ning sinna ei jääks pragusid. Kui uksel on puidust alumine piit, kinnitage see samal viisil külgmiste piitade külge. Kui
uksel on plekist lävi, kinnitage see kruvidega küljepiitade alumistesse otstesse. NB! Küljepiitade vaheline kaugus
peab allservas olema täpselt sama kui ülaservas. Paigaldage uksepiit majale ülaltpoolt, analoogiliselt ühepoolse
uksega. Kontrollige piitade ristmõõtu ning kruvige hinged (tarvikute kotist) kõigepealt uste külge ja siis piitade
külge märgitud kohtadesse. Kinnitage ukselingid ja kontrollige, kas uks töötab korralikult. Uksed võib kinnitada
piitade külge ka pärast maja lõplikku valmimist, kuid piidad tuleb paigaldada sel etapil.

Uste ja akende korralikuks toimimiseks on äärmiselt oluline, et maja sein ja uksepiidad oleksid horisontaalselt
loodis. Tehnilistel põhjustel ei ole ukse alla jääva prussi sisselõige alati täiesti horisontaalne. Seda tuleb uksepiida
paigaldamisel silmas pidada ning vajadusel panna piida alla täitematerjali, et piit paikneks täiesti loodis. Seejärel
kinnitage küljepiidad kruvide/naeltega alumise prussi külge (NB! ainult kõige alumise prussi külge), et piit ei
hakkaks kasutuse ajal ülespoole kerkima.

Aken tuleb asetada seinas olevasse avasse ülaltpoolt, analoogselt uksega. Kinnitage kruvidega aknalink ning
kontrollige, et aken töötab. Kui tarnekomplekti kuulub akna lahtioleku fiksaator, kinnitage ka see aknale. NB!
Jälgige, et paigaldate akna õigetpidi. Valepidi paigaldatud külghingedega aken kukub avades hingedelt maha.
Ülahingedega aken tuleb paigaldada hinged ülespoole. Selline aken võib hingedelt maha tulla, kui seda liialt
avada või kui aknafiksaator ei ole oma kohal.

Kui jätkata seinte püstitamist, võib näha, et ukse ja akna kohale jääb mõnesentimeetrine vahe ehk vajumisvaru
(joonis 9). Kuna puit on „elav“ materjal, tõmbub see kuivuse mõjul kokku (prussid vajuvad) ning niiskuse mõjul
paisub (prussid kerkivad). Seetõttu on vajalik vajumisvaru, et prussidest sein saaks „elada“ ilma konstruktsioone
kahjustamata. Vajumisvaru kaetakse katteliistudega, mis kinnitatakse naeltega ukse/akna piida külge. Katteliistu
ei kinnitata prusside külge, et mitte takistada prusside liikumist! Samal põhjusel ei tohi ka ukse- ja aknapiitasid
seinaprusside külge naelutada mujalt kui alumise prussi juurest (erandiks 19 mm seinapaksusega mudelid, vt ptk
9. Tormikaitse).

Kuna puit „elab“ vastavalt õhuniiskuse muutumisele, võib tekkida vajadus reguleerida aknahingi vastavalt kas
sisse- või väljapoole. Näiteks kui aken tundub piida suhtes liialt suur, tuleks kõiki hingi reguleerida sissepoole. Ka
kevadel on vaja aknaid kontrollida ning vajadusel hingi reguleerida.
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6. Otsaviilud ja katusekandjad (harjapalk ja katusetalad)

7. Põrand

8. Katus ja lagi

Külgseinte ülemised prussid on lõigatud viltu vastavalt katuse kaldele. Mõne mudeli külgseinte ülemised prussid on
lühikesed, madalamad ja viltu lõigatud (vt seinajoonised) ning kinnitatakse alumise prussi külge kruvide või
naeltega (auk ette puurida). Kui seinad on püstitatud, on aeg paigaldada otsaviilud. Selleks läheb vaja 2-3
inimest. Otsaviilu paigaldamisel tuleb jälgida, et külgseinad on otse, ning vajadusel lükata külgseinu pisut sisse-
poole, et otsaviil läheks oma kohale. Veenduge, et otsaviilud püsivad oma kohal, kuni harjapalk on paigaldatud.
Harjapalk paigaldatakse otsaviilude õnarustesse nii, et harjapalgi ülemine pind on ühetasa otsaviilu servaga. Kui
maja komplektis on katusetalad (katuse külgedel olevad katuse toed), paigaldage need samal moel. Naelutage
otsaviilud harjapalgi ja katusetalade külge (augud ette puurida). Joonis 10.

Mõne mudeli otsaviilud koosnevad mitmest osast või eraldi prussidest (vt. seinte joonised). Paigaldage otsaviilud
vastavalt seinajoonistele ning kinnitage osad omavahel 100 mm naeltega (süvistage naelapead puitu 1-2 mm).

Järgige seda punkti, kui aiamaja komplektis on põrandalauad ja vundamendiprussid. Põrandalauad on höövel-
datud profiili. Neis on punn ja soon ning tagaküljel lihvserv ja kaks soont. Laua tagakülg on poomkandiga, see ei
ole viga, vaid toote normaalne omadus. Tootmistehnilistel põhjustel võib põrandalaudade pikkus pisut kõikuda.
Kontrollige ja ühtlustage vajadusel põrandalaudade pikkus enne paigaldamist.

Asetage kõigepealt põrandalaud vundamendiprussidele, lihvservad/sooned allapoole ning soon seina poole
(jätke seina ja laua vahele u. 5 mm pragu). Märkige näiteks pliiatsiga seinaprusside alumisse ossa
vundamendiprusside keskkohad, et lihtsustada naelutuskohtade leidmist. Asetage põrandalauad oma kohale.
NB! Ka põrandalauad „elavad“ õhuniiskuse mõjul mingil määral, seega jätke põrandalaudade vahele väikesed
vahed (1-1,5 mm). Vajadusel saagige viimane põrandalaud kitsamaks, nii et see mahub takistusteta oma kohale.

Kui põrandalauad on kohal, jälgige seintele tehtud märke ning naelutage põrandalauad vundamendiprusside
külge (joonis 4). Abivahendina võib kasutada suundnööri või joonlauda. Kinnitage põrandaliistud. Kohe pärast
paigaldamist katke põrand kaitseks määrdumise eest.

Enne katuse paigaldamist kontrollige, kas otsaviilud on vertikaalselt loodis. Samuti veenduge, et seinad on otse,
aknad ja uksed toimivad korralikult ning kogu ehitis on täisnurkne. Kui tarnekomplekti kuuluvad keermelatid,
paigaldage need enne katuselaudu (vt ptk 9.3. Keermelatid).

Katuselaudade esiküljel on kergelt ümardatud servad ning tagaküljel lihvservad ja üks soon. Katuselauad tuleb
paigaldada ümar serv allapoole ehk ruumi suunas ning lihvservad/soon ülespoole.

Katuselaudade tagakülg on poomkandiga nagu põrandalaudadelgi, see ei ole viga, vaid toote normaalne
omadus.

Olge töötamisel ettevaatlik! Alustage katuselaudade naelutamist eestpoolt. Paigutage esimesed lauad
kummalegi poolele lage ning kontrollige, et lauad ei läheks üle harjapalgi keskosa. Naelutage kõik lauad
ülemiste seinaprusside ning harjapalgi ja katusetalade külge. Tehke kõigepealt üks laepool valmis. Jätke
katuselaudade vahele 1-1,5 mm praod, et lauad saaksid niiskuse mõjul „elada“. Jälgige, et räästas püsiks

6.1. Mitmest osast või eraldi prussidest koosnevad otsaviilud

8.1. Katuselaudade paigaldus
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sirgjoones ning lauad ei läheks üle harjapalgi keskosa. Viimase katuselaua puhul kontrollige, kuhumaani see
ulatub, ning vajadusel saagige laud kitsamaks (joonis 11). Tootmistehnilistel põhjustel võib katuselaudade
pikkuses olla väikesi erinevusi, nii et kui külgräästa alumine serv ei ole sirge, korrigeerige see saagides. Seejärel
kinnitage teine laepool. Kui katuselauad on paigas, kinnitage külgmised räästalauad, nagu näidatud joonisel 12.

Kui tarnekomplekti kuulub kahes pikkuses katuselaudu, paigaldage lauad nii, et pikad ja lühikesed lauad
vahelduvad. Alustage pikkadest laudadest eesseina juures.

Kui tarnekomplektis on katusekate, tuleb see paigaldada kohe pärast katuse valmimist. Kui tarnekomplektis
katusekatet ei ole, tuleb katus pärast valmimist katta ajutise kattega ning paigaldada viivitamatult katusekate. Ehitis
tuleb katta kergkatusega (bituumenkatus vms). Koormus katuselaudadele ei tohi ületada 100 kg/m .

Pärast katusematerjali paigaldamist tuleb paigaldada otsaräästalauad ning viilulauad (joonis 12). Kui
tarnekomplekti kuulub kaks paari otsaräästalaudu, paigaldage kitsamad lauad viimastena laiemate
räästalaudade peale.

Kui tarnekomplekti kuulub rullbituumen, mõõtke katuse pikkus ja lõigake bituumenirullist katuse pikkused täisnurk-
sed paanid. Kinnitage esimene paan hoolikalt räästa külge (joonis 13). Paani serva võib jätta pisut üle räästa
serva (0,5-1 cm), kuid ärge murdke seda. Kinnitage järgmised paanid servapidi pealistikku eelmiste külge, samuti
toimige teisel katuseviilul. Viimasena paigaldage katuse harja kattev paan. Tarnekomplekti kuuluv rullbituumen on
ajutine katusekate, mis tuleks kuue kuu jooksul asendada sobiva kattematerjaliga (nt bituumensindel).

Kuigi Lillevilla aiamajad on tugeva konstruktsiooniga, tuleks need kaitsta tugevate tuulte eest. Aiamaja vundamen-
diprussid tuleb kinnitada vundamendi külge, nagu eespool kirjeldatud.

NB! Tugevate tuulte ja tormide mõju all olevates kohtades tuleb seinte ja katuse kinnitused teha eriti hoolikalt.
Selleks võib vaja minna spetsiaalseid kinnitusvahendeid, mis ei sisaldu tarnekomplektis.

Kui aiamaja tarnekomplekti kuuluvad tormiliistud, kinnitage need maja kõigisse sisenurkadesse, tormiliistu ülemine
ots otsaviilu alumise prussi külge ja alumine ots alumise seinaprussi külge. Tormiliistul on väike auk allotsas ja piklik
ava ülemises otsas. Puurige 6 mm puuriga augud alumisse seinaprussi ning otsaviilu alumisse prussi, nagu joonisel
näidatud. Kinnitage liist poltidega (mutrid sissepoole). Ärge pingutage ülemist polti liialt tugevasti, et prussid
pääseksid vabalt liikuma vastavalt õhuniiskuse muutustele.

Jälgige, et tormiliistu ülemise otsa ja lae vahele jääks piisavalt ruumi, et prusside liikumise korral ei puutuks tormiliist
vastu lage.

Kui aiamaja tarnekomplekti kuulub terrass, paigaldage see vastavalt antud juhistele. Kõigepealt paigaldage ja
kinnitage vundamendiprussid (T14) samuti nagu aiamaja vundamendiprussid. Lühikesed vundamendiprussid
(T15, kui kuuluvad tarnekomplekti) paigaldage terrassi piirete alla, mõlemale poole sissekäiku. Need on ühtlasi

8.2. Katusekate

8.3. Rullbituumen

9.2. Tormiliistud 21, 28, 34 ja 45 mm paksustele seintele

2

9. Tormikaitse

10. Terrassi paigaldus
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ka põrandalaudade kinnitusaluseks.

Paigaldage kaks poolitatud prussi (T5) välimiste vundamendiprusside peale pisut eenduvalt, et terrassi
põrandalaudade otsad saaks kinnitada vundamendiprusside külge. Paigaldage terrassi piirded, nagu joonisel
näidatud. Seejärel laduge põrandalauad (T16, soonega pool ülespoole) ühtlaste vahedega (u. 1 cm laudade
vahel) vundamendiprusside peale ning naelutage lauad kinni. Põrandalaudade alumine pool võib olla
poomkandiga, kuid see pole viga, vaid toote normaalne omadus. Lühem põrandalaud (T17) tuleb paigaldada
piirete vahele terrassi sissekäigu kohale. Veenduge, et laud püsib kindlalt vundamendiprusside peal. NB! Kui
aiamajasse on paigaldatud keermelatid, kinnitage terrassi paar esimest põrandalauda seina äärest kruvidega, et
laudu oleks võimalik eemaldada keermelattide mutrite reguleerimiseks.

Kruvige terrassi piirded kinni põranda nurgaraudade (T13) abil. Seejärel kinnitage piiretele istmelauad (T9, T10)
ning paigaldage U-profiilliistud (T11) mõlemale poole terrassi sissekäiku. Kinnitage kattelaud (T18, kui kuulub
tarnekomplekti) vundamendiprusside ette. Lõpuks ühendage terrassi piirded aiamajaga nelja T12-laua abil.

Mõnede mudelite aknavõred tarnitakse eraldi osadena, mis tuleb kinnitada naelte või kruvidega akna või ukse
külge. Puurige võredetailidesse ette väikesed augud u. 1 cm kaugusele võre otstest ning kinnitage võred ettevaatli-
kult (joonis 18). Võtke arvesse, et klaas ulatub u. 10 mm ukse/aknaraami sisse.

Mõnede mudelite aknavõred on kinnitatud tehases plastmassist kinnitusdetailidega. Need võred tuleb pesemise
ajaks akende eest eemaldada.

Mõnede mudelite tarnekomplekti kuuluvad aknafiksaatorid. Nende paigaldusjuhised leiate tarvikute kotist.

Mõnede mudelite akende ja uste ees on pleksiklaas. Pleksiklaasid on tootmis-, transpordi- ja paigalduskriimustuste
jm kahjustuste vältimiseks kaetud kaitsekilega. Eemaldage kaitsekile akende/uste mõlemalt poolt pärast paigal-
dustööde lõppu.

Ehitise kaitse- ja värvimistöötlus tuleb teha kaks korda kohe pärast ehitise püstitamist. Viimistluseks tuleb kasutada
hallitust ja puidu sinetumist peatavaid pinnatöötlusvahendeid (küsige nõu puidutöötlusvahendite müüjalt).
Viimistlustööde tegemisel tuleb järgida viimistlusvahendite tootjate antud juhiseid. Parima tulemuse saavutamiseks
tuleks töötlus teha kuivades tingimustes, üle +5 ºC õhutemperatuuril. Uksed ja aknad tuleb töödelda mõlemalt
poolt. Ehitis tuleb hallitus- ja sinetumisvastaste ainetega töödelda ka seestpoolt, eriti hoolikalt nurkadest. Nii välis-
kui sisepindade töötlust tuleb regulaarselt korrata vastavalt pinnatöötlusvahendite tootjate antud juhistele.
Lõunapoolse seina pinda tuleks eriti hoolikalt jälgida, kuna päikese UV-kiirgus mõjutab seda tugevamalt kui teisi
seinu.

Hoolimata pinnatöötlusest võib ehitisse tungida niiskust nurkade, oksakohtade, pragude ja liitekohtade kaudu.
Vajadusel tuleb nimetatud kohad tihendada nt silikooniga.

Võtke arvesse, et freesprussides olevate oksaaukude kaudu võib töötlusvahend valguda teisele poole, jättes jälgi.

11. Aiamaja viimistlu

12. Pinnaviimistlus

11.1. Aknavõred

11.2. Aknafiksaatorid

11.3. Pleksiklaasist akna kaitekile
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Puitdetailide otsapindade (prusside ja räästalaudade otsad) kaudu pääseb vesi kergemini imenduma puitu ja
konstruktsioonidesse. Nimetatud kohad tuleb seetõttu töödelda eriti hoolikalt ja piisavalt sageli. Ka teised
ilmastiku ja kulumise mõju all olevad puidupinnad (räästalauad, viilulauad, terrassipiirded ja istmelauad) tuleb
töödelda piisavalt tihti, vajadusel kord aastas.

Põrandat tuleb kaitsta nii, et see seinte pinnatöötluse käigus ei määrduks. Põrand tuleks enne kasutuselevõtmist
üle lakkida või värvida.

Aiamaja pikaajaline ja turvaline kasutamine eeldab osade seisukorra ja kinnituste regulaarset ülevaatamist ning
vajadusel parandust ja hooldust (eriti lae- ja katusekonstruktsioonid, katusekate, uksed ja aknad, maja kinnitus
vundamendile, tormikaitse, pinnaviimistlus). Kontrolli- ja hooldusvajaduste eiramine võib kahjustada ehitist ning
põhjustada selle kasutajatele turvariske.

Pinnaviimistluse regulaarne ülevaatamine ning vajadusel uuendamine on oluline. Jälgige eriti uste ja akende ning
nende piitade alumisi osi, puitdetailide otsapindu ning tugeva kulumise mõju all olevaid osi. Kontrollige uste ja
akende toimimist. Kontrollige ka uste ja akende silikoonvuukide seisundit ning vajadusel uuendage tihendust.

Eriti oluline on kindlustada maja korralik õhuvahetus ning veenduda, et vundamendi tuulutus funktsioneerib.
Soovitatav on paigaldada otsaviilude ülaossa õhutusrestid (ei kuulu tarnekomplekti), mille kaudu pääseb ehitisest
välja ülearune niiskus. Samuti on kasulik vihmavee ärajuhtimine katuselt vihmaveerennide abil.

Katuselaudadele langev koormus ei tohi ületada 100 kg/m . Katuse ja katusekatte seisukorda tuleb kontrollida
vähemalt kord aastas, et vältida lekkeid.

Kui uks või aken ei sobitu korralikult ettenähtud avasse, kontrollige vundamendi ja seinte horisontaalsust. Uksed ja
aknad toimivad korralikult ainult siis, kui ehitis on loodis. Vajadusel võib allavajunud nurka tõsta kiilu abil.

Kui kõik seinad on püstitatud täiskõrguseni ning selgub, et külg- ja otsaseinad on eri kõrgusega, kontrollige, et
kõigi prusside punnid on korralikult soontes. Kõrguste vahe korrigeerimiseks võib tõsta madalama seina ülemise
prussi õigele kõrgusele ning kinnitada see kõrvalseina ülemise prussi külge. Seejärel koputage alumisi prusse
kergelt ühekaupa ülespoole, nii et prusside vahed jäävad ühtlased.

Kaardunud prusse võib paigaldada painutuspuu abil, mille saab teha üleliigsest detailist ehk u. 1 meetri pikkusest
prussist, mille keskel on prussi paksune ava. Selleks sobivad ka tavalised kruustangid, mis tuleb kergelt prussi külge
kruvida. Nimetatud tööriistal on suur jõumoment ning kaardus prussi saab selle abil kergesti paika. Olge siiski
ettevaatlik, et prussi mitte vigastada.

Kui prussis on lohke, tilgutage lohukohta pisut vett, mis paisutab puitu.

Kui otsaviilu ots on paigaldamisel liitekohast katki läinud, saab selle kergesti parandada puiduliimi ja väikese
naela abil. Katkenud otsa saab naelutada ka õigesse kohta allpoolse seinaprussi küljes.

Kui pruss või mõni muu puitosa määrdub, võib pleki maha lihvida. Seda tuleb teha piki süüd, mitte risti, nii jääb
viimistlemisel kogu pind ühtlast tooni.

13. Hooldus

14. Võimalikke probleeme püstitamisel

2
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15. Materjalid

16. Kui avastate tootel defekti

Toote puitosade valmistamisel on kasutatud tihedasüülist okaspuitu, mis on tehniliselt kuivatatud. Toote puitosad
on naturaalsed ja töötlemata, välja arvatud vundamendiprussid ja terrassi põrandalauad, mis on töödeldud
puidukaitsevahendiga. Vaatamata tehnilisele kuivatusele puit siiski „elab“ niiskuse mõjul ehk on hügroskoopne
materjal. See tähendab, et puit imab endasse niiskust ja paisub selle mõjul, kuivades aga tõmbub taas kokku.
Puidu hügroskoopsust tuleb ehitiste püstitamisel arvesse võtta: järgida paigaldusjuhiseid ning jälgida ja reguleeri-
da konstruktsioone kasutuse käigus.

Puit on looduslik materjal, mille normaalsete omaduste hulka kuuluvad oksakohad, lõhed, okste juuspraod,
vaigusus ja kaardumine. See tähendab, et oksajäljed või -augud servades, vaigujäljed, oksalõhed, kuivamislõhed
ja juuspraod, mis ei mõjuta konstruktsioone, ning kaardumine, eeldusel, et kaardunud osad on kasutuskõlblikud,
on aktsepteeritavad. Hööveldusjäljed ning poomkandid lae- ja põrandalaudade tagakülgedel on
aktsepteeritavad piiranguteta, kui laudu on võimalik kinnitada nii, et defekte ei ole näha ehitise seest paistvatel
pindadel.

Nagu esimeses peatükis soovitatud, tuleks kõigepealt üle kontrollida tarnekomplekti kuuluvad osad. Kui tarne
suhtes on pretensioone, tuleb kohe võtta ühendust toote müüjaga ning esitada kirjalik reklamatsioon. Kui avasta-
tud vigadest hoolimata paigaldustöid alustatakse või jätkatakse, tähendab see, et klient on kauba aktsepteerinud.
Märkige garantiikood ning defektiga või puuduvad osad püstitamisjuhendi osade loetellu. Garantiikoodi leiate
pakendi mõlemalt küljelt ning püstitamisjuhendi esi- või tagakaanelt (hõbedane kleebis). Ilma garantiikoodita
esitatud reklamatsioon on kehtetu. Kirjeldage viga/puudust üksikasjalikult reklamatsiooni lisas. Lisatud pildid ja
joonised hõlbustavad reklamatsiooni lahendamist. Lisage juurde tõendus selle kohta, kust ja millal toode on
soetatud (näiteks dateeritud ostutšeki koopia) ning toimetage reklamatsioon koos oma kontaktandmetega
edasimüüjale.

Puudulikult esitatud reklamatsiooni ei hakata käsitlema, vaid see tagastatakse kliendile täiendamiseks.
Reklamatsiooni objektiks olevad detailid peavad olema tootjale ja edasimüüjale kontrollimiseks kättesaadavad.
Kui reklamatsioon loetakse põhjendatuks, kannab tootja kulud, mis on seotud uute osade toimetamisega
edasimüüjale mõistliku aja jooksul. Tootja ja edasimüüja jätavad endale õiguse otsustada reklamatsioonide
lahendamise korra üle. Samuti on neil õigus külastada ehitusobjekti, kui seda vajalikuks peetakse. Tootja ega
edasimüüja ei vastuta defektse või puuduva osa tõttu tekkinud otseste või kaudsete kulude ega kahjude eest (välja
arvatud kulud, mis on seotud uute osade toimetamisega edasimüüjale). Kui reklamatsioon osutub hiljem
põhjendamatuks, kannab kõik sellega seonduvad kulud klient.

- 9 -
EE myrskyl rullah lehtis_101109



- 1 -myrskyl rullah lehtis_101109

Yleispiirustuksia Lillevilla-mökin pystytyksestä -
Allmänna ritningar för montering av Lillevilla-huset -

General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised

1. Osien lajittelu - Sorting the parts - Sortering av delarna - Sortering av delene - Le tri des pièces - Selezione dei pezzi -
Osade sorteerimine

3a. Pilariperustus (kevyt) - Pillar foundation (light) -
Plintgrund (lätt) - Plintfundament (let) - Les fondations avec
des piliers - Le fondazioni con I pilastri - Postvundament (kerge)

huopakaista - felt stripe - tagpapstrimmel - bande de
feutre bitume - s

filtremsa -
tricia di feltro bitumato - bituumenriba

kevytsoraharkko - light gravel bar - letbetonblokke -
l

lättgrusblock -
eger barreau de ciment - una sbarra leggera in cemento - kergkruusaplokk

karkea sora - coarse gravel - grovt grus - stabilgrus - gravier - ghiaia -
jäme kruus

perustuspuu - foundation timber - fundamentbjgrundbalk - ælke -
poutre de fondation - trave di fondazione - vundamendipruss

hirsi - väggstock - vlog - ægbrædder -
madrier - tavolone - pruss

2. Laattaperustus - Slab foundation - Betonggrund - Betonfundament - Les fondations avec la dalle -
Le fondazioni con una lastra di cemento - Plaatvundament

styrox - expanded polystyrene - polystyrène - polistirolo

styrox - expanded polystyrene - polystyrène - polistirolo

styrox - expanded polystyrene - polystyrène - polistirolo

styrox - expanded polystyrene - polystyrène - polistirolo

harkko - block - blok -bar - boisseau - blocco - plokk

antura - saddle fundament -- fondation - fondazione - vundament

3. Pilariperustus - Pillar foundation - Plintgrund -
Plintfundament - Les fondations avec des piliers -
Le fondazioni con i pilastri - Postvundament

sokkelikaista - felt strip - sokkelrem -sockelremsa - bande de feutre - nastro di feltro - sokliriba
tartuntaraudoitus - dowel-bar reinforcement - fastjärn - befæstelsesjern - tige en fer / sbarra in ferro - ühendussarrus

teräsbetonilaatta - reinforced concrete slab - armerad betongplatta - armeret betonplade -
dalle en béton renforcée - lastra in cemento armato - terasbetoonplaat

salaoja - covered drain - täckdike - dræn - tuyau drainage - tubo di drenaggio - drenaaž

salaoja - covered drain - täckdike - dræn - tuyau drainage - tubo di drenaggio - drenaaž

muovi - plastic - plast - plastik - plastique - plastica - plastmass

muovi - plastic - plast - plastik - plastique - plastica - plastmass

raudoitus - iron mounting - armering - tige en fer - sbarra in ferro - sarrus

raudoitus - iron mounting - armering - tige en fer - sbarra in ferro - sarrus

raudoitus - iron mounting - armering - tige en fer - sbarra in ferro - sarrus

raudoitus - iron mounting - armering - treillis soudé - rete saldata - sarrus
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Yleispiirustuksia Lillevilla-mökin pystytyksestä -
Allmänna ritningar för montering av Lillevilla-huset -

General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised

1 - 1,5 mm

A B

A B=

4. Hirsien asennussuunta, perustuspuiden asettelu ja lattian kiinnitys - The assembling direction of logs, foundation beams
and assembling of the floor - Monteringsdirektion av v rundbalkarna och montering av golvet -
V

äggtimren, g
undamentbjælkerne og montering af gulvet - La pose des solives et la fixation du plancher -

La posa delle travi di fondazione -
ægbrædderne, f

Prusside paigaldussuund, vundamendiprusside paigaldus ja põranda kinnitamine

5. Kehikon ristimitan tarkistaminen
Checking the cross measurement of the log frame
Kontroll av diagonalmått hos timmerramen
Krydsmåling af bjælkerammen
Control de diagonal de la structure
Controllo diagonale della struttura
Karkassi ristmõõdu kontrollimine

6. Alimpien hirsien kiinnittäminen
Fixing the lowest logs
Fästning av det första timmervarvet
Fastgørelse af de nederste bjælker
La pose des premiers madriers
La posa dei primi tavoloni
Alumiste prusside kinnitamine
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34mm
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45mm

7. Oven asentaminen - Assembling the door - Montering av dörren - Montering af døren - La pose de la porte -
La posa della porta - Ukse paigaldus
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Yleispiirustuksia Lillevilla-mökin pystytyksestä -
Allmänna ritningar för montering av Lillevilla-huset -

General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised

8a. Parioven karmien asentaminen - Assembling the double door frames - Montering av dubbeldörrens karm
Montering af fløjdørens karme - La pose du cadre de double porte -La posa del telaio della doppia porta -
Kahepoolse ukse piitade paigaldus

8b. Parioven asentaminen - Assembling the double door - Montering av dubbeldörren - Montering af fløjdøren -
La pose du double porte - La posa della doppia porta - Kahepoolse ukse paigaldus
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Yleispiirustuksia Lillevilla-mökin pystytyksestä -
Allmänna ritningar för montering av Lillevilla-huset -

General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised

1,7x45mm

9. Painumavara ikkunan/oven päällä ja peitelaudan asentaminen -  Space for settling above window/door and assembling the
covering board - Sänkingsmån ovanför fönster/dörr och montering av täckbrädan -
Plads til sætning over dør/vindue og montering af dækplade -
L’espace dessus de la fenêtre et de la pose du couvre joint -
Lo spazio sopra la finestra e la porta ed la posa delle copri giunture
Vajumisvaru ukse/akna kohal ning katteliistu paigaldus

10. Päätykolmio + kurki/vierrepuut - Gable triangles + purlins - Gaveltrianglarna + takbalkarna -
Gavltrekanterne + tagbjælkerne - Le pignon + la panne faîtière + les pannes intermédiaires -
Il frontone o testata + l’arcareccio del colmo +
travi principali - Otsaviil + harjapalk/katusetalad

11. Kattolautojen asentaminen - Assembling the roof boards - Montering av takbrädorna -
Montering af tagbrædderne - La pose des voliges -
La posa dei listelli del tetto
Katuselaudade paigaldus

1 - 1,5 mm
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General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised
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12. Räystäslautojen asentaminen - Assembling the - Montering av - och brädorna samt
vindskivorna -

fascia boards gavel takfots
Montering af sternbrædder og dæklister - La pose des planches de rive - La posa delle assi di

rivestimento della grondaia - Räästalaudade paigaldus

13. Rullahuovan asentaminen - Installing roofing felt - Montering av takfilt - Pålægning af tagpap -
La pose du feutre bitume - La posa della guaina feltro bitumato - Rullbituumeni paigaldus

11a. Kattolaudat kahta pituutta -
Takbrädorna i två längder -

Roof boards in two lengths -
Les voliges deux tailles -

Tavolette per il tetto due misure
Kahe pikkusega katuselauad
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General drawings of building up Lillevilla
Generelle tegninger til opførelse af Lillevilla

Les images générales pour le montage de Lillevilla - Le immagini generali per il montaggio di Lillevilla
Lillevilla aiamajade püstitamine, üldjoonised

16. Myrskylistat 21 - 45 mm mökeissä - Storm battens in 21 - 45 mm cabins - Stormlisterna på 21 - 45 mm stugor -
Stormlisterne i 21 - 45  mm bjælkehuse - Lattes de tempête dans les abris 21-45 mm -
Listelli di tempesta nelle casette 21-45 mm - Tormiliistud 21 - 45 mm aiamajades

18. Ikkunaristikot - Window lattice - Fönsterspröjs - Vinduessprosser - Les croisillions des fenêtres -
Le traverse in legno delle finestre - Aknavõred


