
 
SUIHKUSEINÄN ASENNUSOHJE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Suihkuseinän asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä. 

 Varmista, ettei lasin reuna missään tapauksessa osu kovalle lattia- tai seinäpinnalle, koska se 
voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen. 

 Tämä ohje edellyttää, että suihkuhuoneen seinät ovat suoria ja suorakulmaisia. Ellei näin ole, 
ohjeen mukaiset mitat täytyy muuttaa todellista tilannetta vastaaviksi. 

 Lattian kallistuma voi olla enintään 1cm/1m kohti. 
 
 
 
 
 
 
 

 Suihkunurkan voi lattian lisäksi asentaa myös sopivanmittaisen suihkualtaan päälle. 

 Ennen reikien poraamista seinään täytyy varmistaa, ettei porattavassa paikassa ole 
sähköjohtoja tai vesiputkia. 

 Toimituksessa mukana olevat vaarnat sopivat ainoastaan kiviseinään. Mikäli seinä on 
kipsilevyä tai muuta materiaalia, täytyy käyttää muita tarkoitukseen sopivia vaarnoja. 

 
1. Suihkuseinän asennuksessa täytyy ottaa huomioon 

suihkuoven leveys (joko 80 tai 90 cm). Mittaa 79 cm 
(oven leveys 80 cm) tai 89 cm (oven leveys 90 cm) 
suihkutilan nurkasta ja tee vastaava merkintä seinään. 
Mikäli suihkuseinä asennetaan ilman ovea, U-listan 
etäisyys seinästä voidaan valita vapaasti (79 cm–
100 cm välillä). 

 
2. Ota pidempi U-lista ja aseta se vatupassin avulla 

pystysuoraan seinälle siten, että U-listan reuna on 
samaa tasoa merkityn pisteen kanssa ja listan reuna on 
vasten lattiaa (Kuva 1). Merkitse listassa olevat aukot 
seinään sekä ota profiili pois seinältä (mikäli merkinnät 
jäävät keraamisten laattojen saumakohtiin, käännä lista 
toisinpäin ja tee merkinnät uudelleen). 

 
3.  Poraa reiät merkittyihin kohtiin (Ø 5 mm, syvyys 30-

35 mm). Älä käytä iskuporatoimintoa, se saattaa 
vahingoittaa keraamisia laattoja. Puhalla pöly pois 
rei’istä ja työnnä vaarnat porattuihin reikiin siten, että 
vaarnan ulkopää on samaa tasoa seinän kanssa. 
 

4. Aseta lista seinälle ja kiinnitä paikoilleen ruuvien avulla. 

 
5. Ota lyhyempi U-lista ja aseta se lattialle siten, että sen 

pää jää seinässä olevaa U-listaa vasten sekä lista 
kulkee samansuuntaisesti vastakkaisen seinän kanssa 
eli 79 cm (oven leveys 80 cm) tai 89 cm (oven leveys 
90 cm) etäisyydelle seinästä (Kuva 2). Mikäli asennat 
suihkuseinän ilman ovea, lyhyemmän U-listan etäisyys 
vastakkaisesta seinästä pitää olla sama kuin seinässä 
olevan U-listan etäisyys. Merkitse listan sijainti lattiaan ja 
ota lista pois lattialta. 

 

Seuraavat työkalut tarvitaan: 
1. Mittanauha 
2. Vatupassi 
3. Pora + poranterät (Ø 5 mm ja Ø 8 mm) 
4. Ruuvimeisseli 
5. Merkkauskynä 

 

Pakkaus sisältää: 
1. Lasi 
2. U-listat (pitkä ja lyhyt) 
3. Teleskooppiputkisarja 
4. Silikonia 
5. U-listan kiinnitysruuvit (3,5x30) + vaarnat (5x25) 

5 kpl. 

Kuva 1 

! 



6. Puhdista listan alle jäävä lattiapinta etanolilla tai asetonilla. 
 
 

 
 

 
7. Lisää seinässä ja lattiassa olevien U-listojen sisälle 

tasainen silikoniraita läpimitaltaan noin 6 mm verran 
(Kuva 3). 

 
 
8.  Aseta suihkuseinän lasi U-listojen 

väliin ja paina sitä seinään päin, 
jotta silikoni tarttuisi lasiin (Kuva 4). 
Älä työnnä lasia voimakkaasti 
seinässä olevaa U-listaa vasten, 
koska lasi voi rikkoutua! Varmista 
vatupassin avulla, että lasin reuna 
on pystysuorassa (Kuva 5). 
Tarvittaessa voit lisätä lasin ja U-
listan väliin puiset tukikiilat. Poista 
lasin ja listan väliin pursunnut 
ylimääräinen silikoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Teleskooppiputken asennus: 

 Putki täytyy asettaa suorakulmaan suhteessa 
seinään siten, että lasin kiinnityskohta sijaitsee 
lasin kulmasta korkeintaan 20 cm päässä 
(Kuva 6).  

 Putken kiinnittämiseksi seinään täytyy porata 
reikä vaarnaa varten (Ø 8 mm, syvyys 45–
50 mm), jonka keskikohdan täytyy sijaita 
17 mm korkeammalla lasin yläreunaan 
nähden. Työnnä vaarna reikään siten, että 
vaarnan ulkopää on samaa tasoa seinän 
kanssa. 

 Kierrä teleskooppiputken seinäkiinnitysosa 
kiinni seinään. 

 Asenna teleskooppiputken toinen pää 
seinässä olevaan holkkiin ja toinen pää lasin 
yläreunaan. Lasin ja putken kiinnikkeen väliin 
täytyy ehdottomasti asentaa putki-
pakkauksessa olevat tiivisteet, jotta lasi ja 
metalli eivät olisi kosketuksissa toisiinsa. 

 Varmista vatupassin avulla, että lasi on 
varmasti pystysuorassa, ja kiinnitä putki 
paikoilleen. 

 
10. Lisää suihkutilan sisäpuolelle U-listojen reunaan tasaisesti silikonia 

(Kuva 7). Poista ylimääräinen silikoni. Silikoni kuivuu täysin 24 
tunnin kuluessa. Silikonia ei saa kastella ennen sen täydellistä 
kuivumista. 
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