Ovien
suojaaminen

rakentamisen ja remontoinnin aikana. Näin teet sen.

Esittelemme
seuraavassa useamman
suojausmenetelmän. Niitä
voit käyttää yhdessä tai
erikseen riippuen oven
suojaustarpeista.

Vaihe 1 Vedä

Vaihe 2 Leikkaa lukon ja

Vaihe 3 Leikkaa

Vaihe 4 Toinen

Vaihe 5 Jos ovilehden

ovisuojahuppu oven
päälle. Teippaa hupun
reunat toisiinsa kiinni
niin, että se on kireällä ja
pysyy paikoillaan. Käytä
esim. oranssia teippiä.

kahvan kohdalle viillot, jotta
oven voi tarvittaessa sulkea.
Jos ovi tarvitsee vahvempaa
suojausta: kiinnitä
2-puoleista kiviteippiä hupun
pintaan.
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voima-arkista oven
kokoinen pala ja paina
se kiinni 2-puoleiseen
kiviteippiin. Kiviteipillä
on hyvä tartunta. Kuvassa
on suojattu malliksi vain
oven alaosa.

vaihtoehto on tehdä
lisäsuojaus kennolevystä.
Se näkyy kuvassa oven
yläosassa. Kennolevy ja
voima-arkki ovat helppoja
työstää mattoveitsellä.

pääty tarvitsee suojaa,
niin 30-40/70 karmisuoja
on oiva tähän. Kuvassa
on vain lyhyt palanen.
Karmisuojia on monia eri
kokoja. Pituudeltaan ne
kaikki ovat 2 metriä.

Tuotteet
Jorma Ovisuojahuppu palosuojattu
2100 mm x 1000 mm
5 kpl pussi / 20 pss ltk
Tuotenumero: JOS-5FR
PVC-suojateippi oranssi
50 mm x 33 m / 36 rll 3 vk 40 °C
Tuotenumero: 3815-65
Kiviteippi 2-puoleinen
25 mm x 25 m / 48 rll
Tuotenumero: 327-25
Kiviteippi 2-puoleinen
38 mm x 25 m / 32 rll
Tuotenumero: 327-38

Landolt Allprotect Flex on oiva kynnyssuojana. Se
muotoutuu kynnykseen täydellisesti ja pysyy hyvin
paikoillaan. Oven saa suljettua.

Voima-arkki
1000 x 1200 x 1,5 mm muovipinnoitettu
Tuotenumero: 4464
Voima-arkki
1000 x 1200 x 1,5 mm Lavassa n. 600 kpl
Tuotenumero: 44611
Kennolevy 3 mm
2400 mm x 1200 mm 450g m2
Tuotenumero: RSKL30
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Karmisuojafoam
30-40/70 mm, pituus 2 m 50 kpl / ltk
Tuotenumero: PRS-U30-40/70
Karmisuojia on myös muita kokoja!
Landolt Allprotect Flex
1 m x 25 m 15 rll / lava
Tuotenumero: LDAL-1FLEX

Meiltä Suomen parhaat
suojaustarvikkeet!

Suojaa selustasi

– säästä aikaa ja rahaa, lisää laatua ja turvaa!
• RS-Tarvike on rakentamisen, remontoinnin ja purkutöiden aikaisiin
suojiin, suojausmateriaaleihin ja -tarvikkeisiin erikoistunut tukkuyritys.
• Rakenteiden suojaaminen kunnon tuotteilla auttaa välttämään
rakennusaikaista pintojen vaurioitumista ja säästää työtunteja.
• Viemäreiden sukituksessa käytettävät Snakeliner-epoksit ovat asentajien
kannalta turvallisempia ja parempia myös luonnon kannalta.

Neuvomme suojaukseen liittyvissä kysymyksissä
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• Tarjoamme jälleenmyyjillemme kattavan koulutuksen, jatkuvan tuen ja
ammattilaisten aamuja ja muita tapahtumia.
• Teemme myös työmaakonsultointia ammattiasiakkaille
pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa sopimuksen mukaan.

Meiltä löytyy varastotavarana suurin osa tuotteistamme

• Pääkonttorimme, noutomyymälämme ja varastomme sijaitsevat hyvien
kulkuyhteyksien päässä Vantaan Koivuhaassa (800 m Kehä III:lta).

• Voit poiketa noutamaan tuotteita arkisin jo kello 7 alkaen. Meiltä saat myös
täsmälliset ja nopeat toimitukset koko Suomeen.
Olet tervetullut!

