
Asennusohje porrassuojat
Monteringanvisningar trappskydd / Mounting instructions stair protectors

B.+ 2 * D.

2.

3.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä, käänny
 valmistajan puoleen.
Kontakta tillverkaren om det är något undrar över.
If any doubt contact the manufacturer.

TÄRKEÄÄ VIKTIGT IMPORTANT
Kaikki suojat kiinnitettävä toisiinsa ruuvein.
Varje trappskydds måste fäst med skruv til varandra.
Every step protector secured with srecws to each other.
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A = Aloituskappale/starting piece/
        börja stycket
B = Askelsuoja/stair protector/
        trappskydd
C = Lopetuskappale/finishing piece/
        slut stycket 
D = ruuvi/wooden screw/skruv, 
        max 30 mm
E = ruuviankkuri/
       screw anchor, betongskruv
 

A

B

C

Kiilax-porrassuojat on kestävä ratkaisu rakennus- 
ja saneerausaikaiseen portaiden suojaamiseen. 

Porrassuoja-mult i on asennettavissa portaisiin
joiden askelman etenemä on 270 tai 300 mm ja 

joiden askelman nousu on 145-185 mm.
Askelsuojan pohjaan on kiinnitetty tasaisin välein 

pehmusteet jotka mahdollistavat mm. veden
ilman ja pölyn vapaan liikkumisen suojan ja askelman 

pinnan välissä. Tämä ominaisuus estää myös askel-
lankun vaurioitumista sekä värjääntymistä. 

 

A. + 2 * E.1.

B.+ 2 * D.

C. + 2 * D 
+ 2 * E.

Laita aloituskappale A paikoilleen ja 
kiinnitä se kahdella betoniruuvilla E.

Place the starting piece A and secure 
it with two screw anchor E.

Placera den börja stycket A och 
fästa det med två betongskruv E.

Laita ensimmäinen askelsuoja B 
paikoilleen ja kiinnitä se kahdella 
ruuvilla D aloituskappaleeseen.
Asenna loput askelsuojat vastaavalla
tavalla. Muista kiinnittää jokainen
askelsuoja ruuvein toisiinsa.

Place the first stair protector A and
secure it with two wooden screw D to
starting piece.
Repeat the phase till the upper end 
of the staircase. Important! Remember 
to secure each step protector with screws.

Placera den förstä trappskydd A och
fästa det med två skruv D till börja 
stycket. 
Upprepa proceduren till toppen av trappen.
Viktigt! Fästa varje trappskydd med skruvarna. 

Laita lopetuskappale C paikoilleen ja kiinnitä
se ruuvein D viimeiseen askelsuojaan sekä 
betoniruuvein E.

Place the finishing piece C and secure with two
srews D and with two srew anchor E.

Placera den slut stycket C och fästa det med
två skruv D och med två betongskruv E. 
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