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Tuotteiden vastaanotto ja tarkistus
• Tarkista tuotteet välittömästi niiden saavuttu.  

Kuljetusvaurio on ilmoitettava valmistajalle viipymättä. 
(Tuote on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.) Pidä  
vaurioitunut tuote alkuperäisessä paketissa. 

• Ilmoita Ylämaan Graniitille kuljetusvauriosta 7 vrk  
 kuluessa tavaran vastaanottamisesta, puh. 05 621 9200.
• Mahdolliset huomautukset on tehtävä ennen asennus-

ta. Kuljetusvakuutus ei vastaa asennuksen aikana syn-
tyneistä vaurioista. Vaurioituneita kiviä ei saa asentaa 
ilman valmistajan suostumusta.

Ennen asennusta
• Pidä tuotteet paketissa niin kauan, kunnes aloitat 

asennuksen. Varastoi tuotteet lämpimään.
• Kun käsittelet tasoja, niin kanna niitä aina pystyasen-

nossa. (Erityisesti aukolliset tasot.)
• Tarkista alakaappien asennus – kaappirunko on oltava 

ehdottomasti suorassa. Aukollinen taso murtuu, jos 
taso jää kantamaan. Aukollisen tason molempien  
päätyjen tulee olla kaappirungon päällä.

• Varmista, että altaan kiinnittimet eivät ota kiinni 
kaappirunkoon. Tarvittaessa kaappirunkoon on tehtävä 
loveus niitä varten. Altaan kiinnittimiä ei saa missään 
tapauksessa poistaa.

Kivitason asennus
• Kivitasot nostetaan kaappirunkojen päälle. Käytä  

tasojen saumoissa elastista sauma-ainetta (EI etikka-
happopohjaista kuten esim. Sikaflexin saumaustuot-
teita). Näin vältytään kosteuden pääsemisestä kaappi-
rungolle.

• Suosittelemme myös kaappirungon ja kivitason välin 
saumaamista harmaalla (lähinnä kivitason alapintaa 
vastaava väri) sauma-aineella. Kivitasoja ei tarvitse  
kiinnittää kaappirunkoon vaan edellä mainittu  
saumaus riittää.

• Kivitasojen pinnat asennetaan ehdottomasti samalle 
tasolle (ottaen huomioon kiviteollisuuden toleranssin). 

KIVITASOJEN, KVARTSITASOJEN JA  
TAUSTALAATTOJEN ASENNUSOHJE

Lue tämä ohje kokonaisuudessaan ennen työn aloittamista.

• Tasojen korkoa voidaan säätää loivalla puukiilalla, joka 
asennetaan kaappirungon sisäpuolelta. Kivitason ja 
kiilan välissä suositellaan käytettäväksi sauma-ainetta, 
joka varmistaa kiilan paikoillaan pysymistä. 

• Tasojen etulaidat on kalibroitu niin, että niiden  
vahvuus on n. 28 mm.

• Jos kaappirunko tuntuu joustavalta, kiinnitä seinään 
esim. alumiininen lista tukemaan tasoa. Tämä täytyy 
huomioida erityisesti silloin, kun kivitasoja asennetaan 
kulmakaappien päälle.

• Varo kolhimasta kulmia. Erityisesti kivi kiveä vasten 
liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen, koska  
kivitason reuna voi lohjeta, jos siihen kolhaistaan  
toisella kivellä. 

Kivisten taustalaattojen asennus

Kiviset taustalaatat kiinnitetään laattaliimalla (puskusau-
malle) tai saneerauslaastilla seinän materiaalista riippuen. 
Myös tason ja taustalaatan/taustalevyn välinen sauma on 
saumattava. Varo kolhimasta kulmia. Erityisesti kivi kiveä 
vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen. 

HUOM! 
Aukollisten tasojen päälle ei saa nousta seisomaan.

Jätä tämä ohje paikoilleen ja poista vasta, kun keittiö on 
otettu käyttöön. Suojaa kivitasot muun rakentamisen 
ajaksi esim. voimapaperilla. 

Lisätietoja asennuksesta Ylämaan Graniitin 
asiakaspalvelusta puh. 05 621 9200. 
Ylämaan Graniitin ammattitaitoinen asennuspalvelu 
on käytettävissä koko Suomessa.


