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ja mukavaa yhdessäoloa
NIKA-Liukulasituksella saat terassin, viherhuoneen tai par-
vekkeen ympärivuotiseen käyttöön. Lasitus suojaa lumelta, 
sateelta, tuulelta ja pölyltä. Se eristää myös mukavasti ääntä 
ja tekee vähällä vaivalla lisää tilaa kotiisi. Lisäksi se säästää 
lämmitysenergiaa.

Liukulasitus on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöi-
seksi ja toimintavarmaksi. Profi ilit on varustettu harjalistalla. 
Suljettuna ne ovat kiinni toisissaan. Näin muodostuu useasta 
elementistä yhtenäinen seinä, joka on tiivis.
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Turvallinen lukitus
Liukulasitus voidaan avata ja lukita kummal-
takin puolelta lisävarusteena saatavalla NIKA 
-lukitusjärjestelmällä, joten kukaan ei jää va-
hingossa lasiseinän väärälle puolelle. Vakio-
toimituksessa olevalla lukolla lasitus voidaan 
lukita sisäpuolelta.

Helppo avata, laaja aukaisupinta
NIKA-Liukulaseissa on 2- tai 4 raitaiset kiskot, 
joiden avulla lasit avautuvat laajasti. Tuulilukoil-
la varustetut profi ilit kestävät kovankin tuulen. 
Lasien kaksoistiivistys vähentää merkittävästi 
pöly- ja meluhaittoja.

Luotettava ja kestävä
Lasitus on karkaistua turvalasia, joka täyttää 
saksalaiset DIN-vaatimukset sekä EU-direktii-
viä koskevat CE-vaatimukset. Alumiiniprofi i-
lit, liuku- ja ohjausmekanismit on valmistettu 
säänkestävästä materiaalista. NIKA-lasituksel-
la on 5 vuoden takuu.
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NIKA-Liukulasitus
NIKA-Liukulasitusjärjestelmässä on vaakasuuntaiset kannatinprofi ilit, jotka on kiinnitetty katto-
ja lattiarakenteisiin. Kumitiivistein tiivistetyt ja puiteprofi ileilla ympärikehystetyt lasielementit tulevat kan-
natinprofi ilien väliin. Lasielementtien kohtaavissa osissa on harjatiivisteet. Alimmassa profi ilissa on pyöräs-
tö, joka liukuu kannatinprofi ilissa vaivattomasti.

NIKA-Liukulasitusjärjestelmä on nk. alakantoinen järjestelmä eli paino kohdistuu alimman kannatin-profi ilin 
kiinnityspintaan. NIKA-Liukulasituksen alumiiniosat ovat julkisivupolyesterimaalattuja.
Vakiosävyt löytyvät seuraavalta sivulta.

NIKA-Liukulasituksen vakiotoimituksessa tuote varustetaan lukittavalla painovetimellä. Tarvittaessa liuku-
lasitukseen saa kätevän perhosvetimen tai NIKA-lukkojärjestelmän, jonka voi avata tai lukita sekä ulko- 
että sisäpuolelta.

NIKA-Liukulasituksen tehdasvakiotoimituksessa toimitettava lasi on 4 mm:n karkaistua lasia. Toimitamme 
järjestelmää myös 6 mm:n karkaistulla lasilla sekä laminoidulla lasilla. Lasityypit löytyvät seuraavalta sivul-
ta. Kaikki liukulasitukseen kuuluvat kiinnikkeet ovat ruostumatonta materiaalia.

Vesi- ja peitepellit ovat 0,5–0,7 mm:n paksuisia, RR-kartaston mukaan sävytettäviä muovipinnoitettuja te-
räsohutlevyjä, jotka valmistetaan kohdekohtaisesti. Tällä päästään mahdollisimman tehokkaaseen veden-
poistoon.

NIKA-Liukulasitus
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Materiaalit ja tarvikkeet
1. ALUMIINIOSAT JA PROFIILIT

Kannatin- ja puiteprofi ilit ovat julkisivupolyesterimaalattuja.

Vakiovärejä profi ileissa ovat: RAL 9016 valkoinen ja RAL 7024 grafi itinharmaa.
Tilauksesta valmistamme myös muita RAL-värikartan mukaisia profi ileja.

2. LASIT

Tehdastoimitetut karkaistut lasit täyttävät standardit EN 12150-2 ja EN 12600.
Lasien reunahionta on TSH-hionta. Karkaistun lasin murtolujuus on jopa kolminkertainen karkaisemat-
tomaan verrattuna. Karkaistu lasi antaa karkaisemattomaan verrattuna paremman kestävyyden iskuja, 
taivutusta ja lämpötilan vaihteluita vastaan. Rikkoontuessaan karkaistu lasi särkyy pieniksi pyöreiksi 
paloiksi, joista puuttuu normaaleille laseille ominainen terävä ja leikaava reuna.

Lasivaihtoehtoja ovielementteihin ovat

3. LASIEN ELEMENTTIEN KOOT, JAKOPUITTEET JA HUOMIORAITA

Tehtaan perustoimitukseen kuuluvalla 4 mm:n karkaistulla lasilla suurin sallittu yksittäinen elementti-
koko ilman jakopuitetta on 1,8 m2, yhdellä jakopuitteella 2,7 m2 ja kahdella 3,0  m2. Elementin leveys on
500–1000 mm. Maksimikorkeus on 3000 mm. Elementin ollessa 1800 mm korkea tai sen yli, lisätään 
siihen jakopuite. Jakopuitteen vakiokorkeudet alhaalla ovat 500 mm, 700 mm tai 900 mm alaliukukiskon 
asennus-pinnasta jakopuitteen yläreunaan, kuitenkin siten, että yksittäisen lasiaukon maksimikorkeus 
on 1800 mm. Mikäli elementti tarvitsee toisen jakopuitteen edellä mainittuihin sääntöihin perustuen, 
ylimmän lasiaukon tulee olla vähintään 250 mm korkea.

Kun tuote toimitetaan ilman välipuitetta, teemme laseihin huomioraidan asiakkaan pyynnöstä tehtaalla.
Huomioraidan alareuna tulee 1000 mm korkeuteen lasin alareunasta. 

4. NIKA-LIUKULASITUS KUMITIIVISTEEN JA NIKA-LUKKOJÄRJESTELMÄN VÄRIT

Vaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen.

kirkas 4 mm 90 85 5,8
kirkas 6 mm 88 82 5,8
4 mm massavärjätty harmaa 57 66 5,8
4 mm massavärjätty pronssi 61 68 5,8
4 mm massavärjätty vihreä 80 66 5,8
6 mm massavärjätty harmaa 44 58 5,7
6 mm massavärjätty pronssi 50 59 5,7
6 mm massavärjätty vihreä 75 59 5,7
4 mm etsattu ei mitattavissa  5,8
6 mm etsattu ei mitattavissa  5,7
4 mm kuviolasi Stippolyte 88 82 5,8
6 mm kuviolasi Stippolyte 86 78 5,7
3 + 3 laminoitu karkaisematon 88 79 5,7

Lasityyppi Valonläpäisy Aurinkoenergian U-arvo
  kokonaisläpäisy & (W-m2K)

NIKA-Liukulasitus
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7. NIKA-LIUKULASITUKSEN PESU

Lasien pinnat sekä profiilit on suositeltavaa aika ajoin puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella
(normaalit ikkunanpesuaineet sopivat hyvin).

Hankausnesteitä ja hankaavia kankaita on vältettävä, jotta profiilipintoja ei naarmutettaisi.
Alempi profiiliura kannattaa aika ajoin puhdistaa, mikäli sinne kerääntyy likaa tai kosteutta.

8. VALMISTUS

Kotimainen NIKA-Liukulasitusjärjestelmä suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti asiakkaalle
tarkkojen mittaustulosten ja asiakastarpeiden mukaisesti.

NIKA-Liukulasitus

5. KAIKKI NIKA-LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT OVAT SÄÄNKESTÄVÄÄ MATERIAALIA.

6. NIKA-LIUKULASITUKSEN TUULETUS

NIKA-Liukulasijärjestelmä on rakennettu tiiviiksi harjatiivisteiden avulla. Liukulasijärjestelmään ei ole
saatavilla tuuletusta, joten lasitetun tilan ilmanvaihto tulee huomioidan asennuksen yhteydessä
muulla tavoin (esim. asennuskiiloin).



7

Puiteprofiilit (pysty)

Puiteprofiilit (vaaka)

Ylä-/alaliukukiskot (2-/ 4-raiteinen)

NIKA-Liukulasitusprofiilit 1:1
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Lasitiivisteet

Profiilitiivisteet Pyörästö

NIKA-Liukulasitusvarusteluosat
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NIKA-LiukulasitusLukitusosat
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NIKA-LiukulasitusSisäkuvanto / vaakaleikkaus 1:20 / 1:5, 2 elementtiä
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NIKA-LiukulasitusSisäkuvanto / vaakaleikkaus 1:20, 3 elem. yksisuuntainen
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NIKA-LiukulasitusSisäkuvanto / vaakaleikkaus 1:25, 4 elem. yksisuuntainen
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NIKA-LiukulasitusSisäkuvanto / vaakaleikkaus 1:25, 4 elem. kaksisuuntainen
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NIKA-LiukulasitusVaakaleikkaus U-terassi 4-/ 2-raiteinen 1:5
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NIKA-LiukulasitusVaakaleikkaus U-terassi 2-/ 2-raiteinen 1:5
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NIKA-LiukulasitusPystyleikkaus 4-/ 2-raiteinen 1:2
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Valmistaja NIKA-Lasitus Oy tai sen valtuuttama toimittaja antaa
toimittamalleen ja asentamalleen lasitukselle seuraavan takuun:

TAKUUAIKA

NIKA-Lasituksen toimivuudella, käsittäen mahdolliset materiaalivirheet, on viiden (5) vuoden takuu. 
Asennustakuu on voimassa kaksi (2) vuotta. Asennus on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen
sopimusasiakirjojen mukaisesti.

TAKUUN KATTAVUUS

Toimivuustakuu koskee normaalikäytössä olevan lasituksen toimivuutta sellaisena, kun se on
luovutushetkellä. Toimivuudella tarkoitetaan lasien liukumista, tiivistymistä sekä lasitukseen kuuluvien
osien ja pintakäsittelyn kuntoa. Takuu sisältää havaittujen puutteiden korjaustyöt korjausmateriaaleineen.

TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu koskee vain NIKA-Lasitukselle tapahtunutta vahinkoa. Se ei koske säätöjä eikä huoltoja,
eikä mistään muusta kuin valmistusvirheestä johtuvaa lasien särkymistä / vaurioitumista.
Auringonsuojaverhot ja muut lisävarusteet ovat rajattu takuun ulkopuolelle.
Takuun enimmäismäärä on lasituksen kokonaishinta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. 

Takuu ei koske toimittajasta riippumattomista syistä aiheutunutta vahinkoa, joka aiheutuu esim.

	 •	luonnollisesta	kulumisesta

	 •	epäasiallisesta	käsittelystä	

	 •	lasituksen	toimittajan	tietämättä	tai	hyväksymättä	tehdyistä	muutoksista	tai	korjauksista	

	 •	ympäröivien	rakenteiden	muodonmuutoksista

	 •	lasitukseen	kohdistuvista	epänormaaleista	rasituksista

	 •	luonnon	katastrofeista

Karkaisukäsittelystä johtuen lasin pinnassa saattaa tietyissä olosuhteissa näkyä kuvioita.

TAKUUN ALKAMINEN

Takuu tulee voimaan, kun toimitus on kokonaan maksettu. Takuuaika lasketaan alkaneeksi lasituksen
valmistumisesta. Mikäli tilaaja ei ole paikalla asennus-ajankohtana eikä reklamoi seitsemän (7) päivän
aikana lasituksen valmistumisesta, katsotaan toimitus hyväksytyksi.

NIKA-Lasituksen takuu kuluttajakaupassa
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Valmistaja NIKA-Lasitus Oy tai sen valtuuttama toimittaja antaa

toimittamalleen ja asentamalleen lasitukselle seuraavan takuun:

TAKUUAIKA

NIKA-Lasituksen toimivuudella, käsittäen mahdolliset materiaalivirheet, on viiden (5) vuoden takuu.
Asennustakuu on voimassa kaksi (2) vuotta. Asennus on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen
sopimusasiakirjojen (YSE 1988) mukaisesti.

TAKUUN KATTAVUUS

Toimivuustakuu koskee normaalikäytössä olevan lasituksen toimivuutta sellaisena, kun se on
luovutushetkellä. Toimivuudella tarkoitetaan lasien liukumista, tiivistymistä sekä lasitukseen kuuluvien
osien ja pintakäsittelyn kuntoa. Takuu sisältää havaittujen puutteiden korjaustyöt korjausmateriaaleineen.

TAKUUN RAJOITUKSET 

Takuu koskee vain NIKA-Lasitukselle tapahtunutta vahinkoa. Se ei koske säätöjä eikä huoltoja,
eikä mistään muusta kuin valmistusvirheestä johtuvaa lasien särkymistä / vaurioitumista.
Auringonsuojaverhot ja muut lisävarusteet ovat rajattu takuun ulkopuolella.
Takuun enimmäismäärä on lasituksen kokonaishinta. Välillisiä vahinkoja ei korvata. 

Takuu ei koske toimittajasta riippumattomista syistä aiheutunutta vahinkoa, joka aiheutuu esim.

	 •	luonnollisesta	kulumisesta

	 •	epäasiallisesta	käsittelystä	

	 •	lasituksen	toimittajan	tietämättä	tai	hyväksymättä	tehdyistä	muutoksista	tai	korjauksista	

	 •	ympäröivien	rakenteiden	muodonmuutoksista	

	 •	lasitukseen	kohdistuvista	epänormaaleista	rasituksista

	 •	luonnon	katastrofeista.

Karkaisukäsittelystä johtuen lasin pinnassa saattaa tietyissä olosuhteissa näkyä kuvioita.

TAKUUN ALKAMINEN

Takuu tulee voimaan, kun toimitus on kokonaan maksettu. Takuuaika lasketaan alkaneeksi lasituksen
valmistumisesta. Mikäli tilaaja ei ole paikalla asennusajankohtana eikä reklamoi seitsemän (7) päivän
aikana lasituksen valmistumisesta, katsotaan toimitus hyväksytyksi.

NIKA-Lasituksen takuu projektikaupassa

Valmistaja pidättää oikeuden tuotemuutoksiin.

Aineiston osittainenkin kopiointi kielletty.


