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PEITELISTAPEITELISTA LISÄÄ
KOROKERENGAS!

EVOKIT - Peitelistallinen viimeistely 1x kipsilevy

periaatekuva - ei mittakaavassa

OVEN POISTAMINEN / RIPUSTUSRAUDAN SUUNTA

liimatiivistysmassa

1x    kipsilevy 12,5 mm

A

p
ei

te
lis

ta

maali
tapetti
tms.

kipsilevy

seinä edestä

peitelista

valmis seinäpinta
maali, tapetti tms.
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EVOKIT - Peitelistallinen viimeistely 2x kipsilevy

periaatekuva - ei mittakaavassa

EVOKIT-RUNKOELEMENTIN
RAKENNEOSAT

Seinärakenteen viimeistelyn voi toteuttaa sekä peitelis-
toilla että ilman. Runkoelemetti on mitoitettu 1x kipsi-
levytykseen, mutta myös 2x kipsilevytys on mahdollista 
toteuttaa. Tuplalevytys lisää äänieristävyyttä ovitaskun 
kohdalla. 

Ovilehden pois ottamisen mahdollistaa irrotettava 
yläkarmi ja oikea ripustusraudan loveuksen suunta. 
Huomioi tämä jo ovilehden asennusvaiheessa. 

Peitelistoitetussa viimeistelyssä ovilehti on irrotettavissa 
rakenteita purkamatta kun ripustusraudan loveus 
osoittaa eri suuntaan kuin oven poisottosuunta.

Peitelistattomassa viimeistelyssä on avattava yläkarmin 
saumat viimeistelyn osalta oven poistotulopuolelta. 
Mikäli haluat oven otettavaksi pois tietyltä puolelta, 
huomioi tämä ripustusraudan loveuksessa.
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EVOKIT - Peitelistaton viimeistely 1x kipsilevy

periaatekuva - ei mittakaavassa

OVEN POISTAMINEN / RIPUSTUSRAUDAN SUUNTA

Ovilehden irrotus: avaa yläkarmin tasoitesaumat oven poistopuolelta mattoveitsellä. 
Irrota yläkarmi alaspäin vetämällä. Löysää mutterit ja nosta ovi pois ovitaskusta.

1x    kipsilevy 12,5 mm

saumanauha+
tasoite

liimatiiviste-
massa

maali
tapetti
tms.

valmis seinäpinta
maali, tapetti tms.
haluttuun pystylinjaan

seinä edestä

Ovilehden pois ottamiseen tarvitaan toiselle puolelle seinää irrotettava yläkarmi. Irrotettava yläkarmi tarvitsee peitelistan. Mikäli 
toteutat peitelistattoman viimeistelyn oven molemmille puolille, ovilehden saa pois ovitaskusta avaamalla yläkarmin saumalinjat 
ovilehden poisottopuolelta (kts. ripustusraudan loveuspuoli).
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EVOKIT - Peitelistaton viimeistely 2x kipsilevy

periaatekuva - ei mittakaavassa

OVEN POISTAMINEN / RIPUSTUSRAUDAN SUUNTA 
(1x kipsilevytys: peitelistallinen + peitelistaton viimeistely) 

kipsilevy 1: 
runkorakenteen ulkoreunaan
kipsilevy 2:
oviaukon reunoihin

reunavahvike

seinä edestä
KIPSILEVY 2

Oviaukkoon:
- reunavahvike
- tasoite 

Viimeistelyyn:
- maali, tapetti tms.

2x    kipsilevy 12,5 mm
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Oviaukkoon:
- reunavahvike
- tasoite 
Viimeistelyyn:
- maali, tapetti tms.
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