Asennussuosituksia – nora® -porrasratkaisut
Sopivia alustoja ovat puu-, kivi-, tasoite- (pohjustettu) ja metallipintaiset portaat sekä muut kovat, kiinteät pohjat. Alustan tulee olla
tasainen, sileä ja puhdas. Alustan lujuus- ja kosteustason on täytettävä yleisen asennusvalmiuden vaatimukset. Betonin suhteellinen
kosteus saa olla korkeintaan 85% (SisäRYL 2013).
Porrasaskelman etureunan on oltava suora ja vastattava profiilin muotoa. Pyöristetyt tai aaltomaiset reunat estävät porraselementin
kunnollisen kiinnittymisen — ja tällöin syntyy vahingollinen kuormitus. Reunojen jousto tässä kohdassa vahingoittaa kiinnitystä ja itse
porraselementtiä.
Jos reunat ovat epätasaiset tai ne eivät ole suorakulmaisia, tulee ne suoristaa korjauskulmilla ja tasoittaa. Pölyinen ja/tai huokoinen
alusta on myös pohjustettava ainetoimittajan suosittelemalla primerilla. Seinän ja lattian epätasainen tai liian karkea pohja on tasoitettava.
Alustan lämpötilan on oltava asennuksen aikana vähintään +18 °C (SisäRYL 2013). nora® -porraselementtien ja -profiilien asennuslämpötilan on sama kuin alusrakenteen lämpötila. Talvella päällysteet puretaan pakkauksesta ja säilytetään avoimina 2-3 vuorokautta asennuslämpötilassa.

Portaita asennettaessa kiinnitetään ensin
askelman reunalistat eli jalkalistan ja vesilistan valmiit kulmakappaleet (kuva 1). Tämän jälkeen
asennetaan porraselementit tai päällystetään askelmat noraplan®:illa tai norament ®:
illa (kuva 2).

Kuva 1

Kuva 2

Porraselementtien asennuksessa
tarvittavat työkalut.

Huomioi lisäksi ”Yleiset ohjeet nora® -lattiapäällysteiden, porraselementtien ja listojen asennukseen”.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.
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A. Kulmakappaleet, askelmien reunalistat,
jalkalistat, vesilistat
Suorakulmaisten porrasaskelmien reunoihin on tarjolla kulmakappaleita seinän ja kaiteen puolelle sekä vastaavilla profiileilla olevia
listoja (jalka- ja vesilistat) porrastasanteille.
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nora® -profiilit valmistetaan kumista. Tarttuvuuden takaamiseksi on profiilin kääntöpuoli puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla.
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1. Kulmakappaleet leikataan ensin oikean
kokoisiksi profiilileikkurilla. Tätä varten
kulmat asetetaan päällekkäin porrasaskelmalle ja katkaistaan kääntöpuolelta yhdellä leikkauksella.

2. K
 aiteen puolen kulmakappaleissa
leikataan lisäksi kumilippa.

3. K
 ulmakappaleet kiinnitetään lopuksi
yhteen pikaliimalla.

4. K
 aikki porrasprofiilit (paitsi askelman
reunalista T 5044*) kiinnitetään kontaktiliimalla. Liimaa levitetään pensselillä runsaasti alustalle ja profiilin kääntöpuolelle. (Profiilin kääntöpuolta ei
tarvitse hioa.)
		
Liimausta varten kontaktiliiman on
oltava kosketuskuiva molemmilla
liimapinnoilla.

*A skelman reuna T 5044 voidaan kiinnittää myös nora® stepfix 240 -tarraliimalla, koska askelman reunalistan leveys on 7 cm.
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5. N
 yt yhteenliimatut kulmat kiinnitetään
yhtenä kappaleena seinään.
		
Heti asennuksen jälkeen profiilia painetaan huolellisesti seinää vasten ja
naputellaan vaalealla kumivasaralla.

6. K
 aiteen puolella erotuspaperi asetetaan pikaliiman päälle ja kulma kiinnitetään alhaalta ylöspäin.

7. P oista erotuspaperi vaiheittain ja
koputtele samalla reunakappaleita
vaalealla kumivasaralla.

8. T ämän jälkeen poikkileikkaukseltaan
vastaavat profiilit (jalkalistat ja vesilistat)
kiinnitetään porrastasanteiden seinän
ja kaiteen puolen jatkoksi seinään.
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9. A
 loita portaiden päällystäminen
noraplan®:illa tai norament ®:illa
alimmalta nousulta.
Leikkaa nousu sopivaksi (ks. osa B
”norament ® -porraselementit”) ja liimaa kiinni nora® stepfix 240:llä.

10. L eikkaa sitten askelman reunalista
profiilileikkurilla tai asennusveitsellä
sopivaksi.

11. Kiinnitä askelman reuna kontaktiliimalla.

12. L eikkaa lopuksi askelman etenemäosa ja liimaa nora® stepfix 240:llä.
Asenna kaikki portaat vastaavalla
tavalla alhaalta ylöspäin.
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B. norament ® -porraselementtien asennus portaisiin,
joissa suorat askelmat ja suorat nousut
norament ® -muotoportaissa yhdistyvät askelman reuna, etenemä ja nousu. Niitä voi käyttää vain sisätiloissa. Kiinnitykseen suosittelemme
kaksipuolista nora® stepfix 240* -kuivaliimanauhaa, jossa on esikuivattu kontaktiliimakalvo (lisätietoja löydät teknisistä tiedoista).
Askelkulman pystysuora osa (lippa) valmistetaan n. 80° kulmalla. Askelmia, joissa on pienempi kulma, ei voida päällystää.
2-metriä leveiden porraselementtien asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
Tärkeää: Askelkulman pystysuoraa osaa (lippaa) ei liimata.

1. norament ® -muotoportaiden asennus
aloitetaan alimmalta askelmalta. Tätä
varten mitataan nousun korkeus ja
ensimmäisen porraselementin nousuosa
leikataan vastaavasti mielellään etenemän ja nousuosan välisen uurteen
keskeltä. (Tämän porraselementin
askelkulma + etenemä käytetään
myöhemmin ylimmälle askelmalle.)
Nousuosan leveys leikataan seuraavassa kuvatun mukaisesti.
2. A
 seta porraselementti joko kaiteen tai
seinän puolelle hieman irti seinästä.
Siirrä reunan muoto elementtiin harpin
avulla.

3. L eikkaa porraselementti tämän merkinnän mukaisesti ja tee siihen lisäksi
viisto leikkaus pohjapuolelle.

*tai muiden valmistajien vastaava tuote; tarkista yhteensopivuus ja käsittely sekä valitun tuotteen menekki asennussuosituksesta tai teknisistä tiedoista.
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4. A
 seta porraselementti leikatulta reunalta paikalleen. Tee merkintä askelkulman lippaan ja portaan nousuun.

5. S
 iirrä porraselementtiä nyt toiseen
reunaan. Mittaa harpilla kahden
merkitsemäsi viivan välinen erotus ja
aseta harppi n. 2 mm erotusta pienemmäksi.
		
Siirrä nyt reuna muoto harpin avulla
porraselementin leikkaamattomalle
reunalle.

6. L eikkaa porraselementti tämän merkinnän mukaisesti ja tee siihenkin lisäksi
viisto leikkaus pohjapuolelle.

7. T arkista porraselementin sopivuus
kuivana.
		
Leikkaa sitten kaikki porraselementit
samalla tavalla.
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8. H
 uomionauhoilla varustetuissa porraselementeissä nauhojen päät on kiinnitettävä uudelleen
pikaliimalla porraselementtien leikkauksen jälkeen.

9. L iimaa portaiden kaikki askelmat
alhaalta ylös — alkaen alimmalta
nousulta — nora® stepfix 240:llä.

10. Aseta nora® stepfix 240 kuivaliimanauha koko alueelle paikalleen ja hio
kiinni. Nauhat voivat mennä päällekkäin, sillä pienet rypyt ja päällekkäisyydet eivät myöhemmin näy porraselementeissä. Nauhojen väliin ei kuitenkaan saa jäädä liimattomia rakoja.
Vinkki: nora® stepfix 240 -nauhan
leikkaaminen on helpompaa, kun
kostutat kädet ja veitsen.

11. Y
 limmällä askelmalla nora® stepfix
240 leikataan askelman etureunan
mukaisesti.
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12. P oista alimman nousun suojapaperi,
aseta ensimmäisen porraselementin
leikattu nousuosa paikalleen, hio
kiinni, naputtele vaalealla kumivasaralla ja leikkaa askelman etureunan
mukaisesti.

13. Irrota sitten askelman etureunasta n.
10 cm nora® stepfix 240:n suojapaperia muotoportaan asennusta varten.

14. V
 inkki: Askelkulman lipan, jota ei
liimata, tulee asettua tiiviisti nousua
vasten. Voit taivuttaa varovasti lippaa
sisäänpäin painamalla sitä hetkisen
kädellä tai jalalla.

15. S
 ovita porraselementti paikalleen, hio
askelman etureuna kiinni ja naputtele
sitä vaalealla kumivasaralla.
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16. V
 edä sitten loput suojapaperista pois
porraselementin alta ja hio tiukasti
kiinni porrasaskelmaan. Poista sitten
suojapaperi nousulta, sovita nousuosa
ja hio kiinni.

17. N
 aputtele lisäksi vaalealla kumivasaralla ja leikkaa asennusveitsellä tasaisesti porraselementistä nousuosan
ylittävä osa.

18. Ylimpään askelman reunaan käytetään
ensimmäisen muotoportaan askelman
reunaa ja etenemää, jonka nousuosa
asennettiin alimmalle askelmalle.
Näin vältytään korkeus- ja värieroilta.
Merkitse seuraavaksi porraselementin
pohjaan askelkulman ja etenemän
välinen rajaviiva.

19. M
 ittaa tämän viivan etäisyys askelkulmasta ja siirrä se mitta porrastasanteelle.
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20. L evitä kontaktiliima tasaisesti tälle
alueelle, samoin kuin porraselementin
kääntöpuolelle merkitylle alueelle ja
anna kuivua.

21. A
 seta askelkulma yhdessä etenemän
kanssa ylimmälle askeleelle. Näin
varmistetaan, että askelkulma tulee
kiinnitetyksi suoraan ja siten myös
leikkaus etenemän poistamiseksi on
suora.

22. A
 senna porrastasanteen norament ® laatat leikatun askelkulman reunaan.

23. Porraselementtien ja kulmakappaleiden
väliset liitossaumat voidaan saumata
nora® -1-K -saumausmassalla. Myös
ylimmän askelkulman ja tasanteen
päällysteen välillä olevaan saumaan
voidaan käyttää nora® -1-K- saumausmassaa, katso käsittelysuositus
”Saumaus”.
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Ohjeita
Jos porraselementit asennetaan vierekkäin, kiinnitetään elementit toisiinsa pikaliimalla.
nora® stepfix 240 on testattu ja hyväksytty vain kumista valmistetuille norament ® -porraselementeillemme. Emme takaa muiden
materiaalien kiinnitystä. Käytä vain portaisiin, ei laajoille pinnoille.
Jos nora® stepfix 240:llä asennetut norament ® -porraselementit poistetaan myöhemmin, voi alustaan jäädä liiman jäämiä. Siksi nora®
stepfix 240 ei sovellu lattioille, joita halutaan käyttää myöhemmin alkuperäisessä kunnossa.
Liiman valmistajan ohjeita ja käsittelymääräyksiä on noudatettava tarkasti. Epäselvässä tilanteessa on liiman valmistajan vahvistettava
liiman sopivuus muotoportaiden liimaukseen tietylle alustalle.

Yhteystiedot:
Puh.:
FI +358 3 271 0600
DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Linkki videoon:
www.nora.com/installation

Sähköposti: info@nora.com
www.nora.com
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