
NIKA-Terassilasituksen käyttö- ja hoito-ohjeet

NIKA-Terassilasitus on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Lasitus toimii sitä paremmin, mitä säännöllisemmin laseja 

liikutellaan. Tällöin pöly ym. ilman epäpuhtaudet eivät pääse kertymään pyörien ja muiden liikkuvien osien väleihin.

PESU JA HUOLTO

Vaikka kaikki liikkuvat osat ovat lähes huoltovapaita, on suositeltavaa esim. kerran vuodessa käsitellä niitä jollakin 

liukuvuutta edistävällä aineella (esim. parafiiniöljyllä). Ylä- ja alaohjainpyöriin voi käyttää Teflon Sprayta tai Silikon 

Sprayta (mm. Würth). Alatiivistettä ei saa käsitellä silikonia sisältävillä aineilla.

Lasien pinnat on suositeltavaa aika ajoin puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella (normaalit ikkunanpesu-

aineet sopivat hyvin). 

Profiilit voidaan puhdistaa yksinkertaisesti vedellä, johon lisätään neutraalia pesuainetta (pH 6-8). Hankausnesteitä ja 

hankaavia kankaita on vältettävä, jotta profiilipintoja ei naarmutettaisi. Alempi profiiliura kannattaa aika ajoin puhdis-

taa, mikäli sinne kerääntyy likaa tai kosteutta.

PESTESSÄ HUOMIOITAVA TURVALLISUUS

Korkealla olevien lasien pesu jatkovarren avulla. Kurotteleminen ilman turvavaljaita on kielletty.

LASIEN MAHDOLLINEN HUURTUMINEN

Mikäli huoneistosta on ovi auki terassille, saattaa lasien pintaan syntyä kondenssivettä (lasit huurtuvat). Huurtumisen 

yhteydessä lasin pinnassa saattaa esiintyä erilaisia kuvioita. Tämä on aivan normaalia ja kuuluu karkaistun lasin omi-

naisuuksiin. Huurtumista saattaa esiintyä myös, mikäli huoneistossa on ylipainetta. Talon ilmanvaihto ei tällöin toimi 

oikealla tavalla ja terassin ovi ja ikkunat vuotavat lämmintä ja kosteaa ilmaa parvekkeelle. Ilmiön syntyä on vältettävä, 

koska riskinä on parvekkeen rakenteiden kostuminen, joka pitkäaikaisena saattaa aiheuttaa vahinkoja.

TIIVISTYKSET JA TUULETUS

Terassin luonnollista ja välttämätöntä tuuletusta varten lasien välissä on noin 2-4 mm rako. Ovilasissa rako on suu-

rempi kuin muissa laseissa, avattavuuden varmistamiseksi. Mikäli tuuletusta halutaan tehostaa, voidaan saranalasi 

avata tuuletusasentoon.

LASITETTU TERASSI EI OLE VESITIIVIS

Tietyissä sääolosuhteissa parvekkeelle voi tulla vettä tai lunta. Ulkokalusteiden tulee olla säänkestäviä ja esim. sisä-

mattojen käyttöä on syytä välttää.



NIKA-Terassilasituksen käyttöohje

Ensimmäinen lasi avataan siirtämällä alin lukitussalpa avaus-
asentoon ja ylälukitussalpa vetämällä avausnarulla auki. En-
simmäinen lasi toimii myös tuuletuslasina, joka voidaan lukita 
kahteen eri tuuletusasentoon.

1

Avattaessa ja suljettaessa laseja liu´utetaan peräkkäin ylä- ja 
alareunan kiskojen välissä vetämällä varovasti lasissa olevas-
ta nupista.

2

Lasit avataan yksitellen terassin sivuseinille, jolloin terassi-
aukko saadaan kokonaan vapaaksi.3

Terassilasituksen sulkeminen tapahtuu päinvastaisesa järjes-
tyksessä.4

Voit katsoa käyttövideon osoitteesta: www.nika.fi
kohdasta Terassilasit.
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