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VINYYLIverhousPANEELIN ASENNUSOHJEET
Yleistä:
Tämän asennusohjeen on koonnut Juhani Glan yli 30 vuoden kokemuksella
vinyyliverhouspaneelien asennuksesta.
Vinyylipaneelia voi leikata ja katkaista peltisaksilla, hienoteräisellä pyörösahalla tai vaikkapa
terävällä mattoveitsellä. Myös ”rälläkkää” on käytetty.
Pyörösahaa käytettäessä on hyvä kääntää terä ”väärinpäin”, näin se ei varmasti riko paneelia.
Ruuvatessasi paneelia paikalleen, älä yritä puskea sitä ylöspäin liian tiukasti.
Talvella asentaessa pitää huomioida, että rajana on noin –12oC. Sitä kylmemmässä on iso vaara,
että katkaistaessa paneeli halkeaa. Tietysti paneelin voi katkaista myös sisätiloissa, jolloin kylmällä
säällä ei tätä vaaratilannetta tule.
Sisäkulmiin on yleisesti käytetty kahta J-listaa, ruuvaa ensin toinen lista seinään ja sitten toinen
lista toiseen seinään edellisen viereen. Varmista, että listat ovat tarpeeksi pitkiä, että ne tulevat
aloituslistan alapuolelle.
Saatavana on myös valmiita sisäkulmia.

Kiinnitystietoa:
On tärkeätä muistaa, että vinyylipaneeli laajenee ja supistuu ilman lämpötilan
vaihteluiden mukaan.
Estääksenne pullistumien tulon kesällä, seuratkaa näitä ruuvausohjeita.

1

Paneeli kiinnitetään ohutlevyruuveilla (pit. 19 mm).

2

Ruuvaa keskelle naulausuraa, niin vinyylipaneeli pääsee liikkumaan
lämpötilojen mukaan.

3

ÄLÄ RUUVAA LIIAN TIUKASTI.

4

Sen jälkeen, kun paneeli on ruuvattu paikoilleen,
sitä pitäisi voida liikuttaa edestakaisin painamalla
molemmat kädet tukevasti sitä vasten ja työntämällä
paneelia edestakaisin.

5

Älä ruuvaa paneelin läpi, käytä aina naulausuraa.
Ainoastaan lopetuksessa viimeisen paneelin voi
räystään alla ruuvata kiinni ilman uraa.

6

Ruuvaa ruuvit suoraan, jos ne on ruuvattu ylös tai alaspäin,
se saattaa vetää paneelin pois suorasta linjasta.

7

Kiinnitä vinyylipaneeli noin 40 cm välein keskelle naulausuraa.

ei näin

Asennuksen aloitusvalmistelu:
Jos kohteena on uusi talo, niin aloituksen voi tehdä sokkelin mukaan, siis ruuvaa aloituslista
niin, että sen alareuna on pari senttiä sokkelin reunan alapuolella.

aloituslista

Vanhassa kohteessa on yleensä parempi määritellä aloitus talon mukaan kuin käyttäen
vatupassia.
Tarvittava rimoitus tehdään valmiiksi ennen paneelin asennusta, leveämpi rima ikkunoiden
ja ovien ympäri ja tavallinen rima noin 40 cm jaolla.

1

Kummastakin kulmasta räystään alta mitataan alas alimpaan kohtaan, joka tulee
peitetyksi vinyylipaneelilla.

2

Kummastakin kulmasta mittaa alas sama korkeus ja lyö siihen naulat kalkkilinjaa varten.
Tässä vaiheessa on myös huomioitava aloituslistan korkeus, joka vaikuttaa myös
kalkkilinjan paikkaan.
Yleensä ruuvataan aloituslistan alareunan 1–2 cm rimoituksen alareunan alapuolelle,
täten rimoitus ei näy paneelien asennuksen jälkeen.

3

Vedä kalkkilinja naulojen väliin ja jos seinä on kovin pitkä, kohota linjaa keskikohdalta
sentin verran naulan kanssa.
Jos seinässä on ikkunoita, voit vielä tarkistaa linjan suoruuden mittaamalla ikkunoiden
alakulmista alaspäin kalkkilinjaan siten, että molemmat kulmat ovat yhtä korkeita.

4

Napsauta kalkkilinja seinään ja ruuvaa aloituslista paikalleen. Aloitukseen on hyvä
tihentää rimoitusta lisäämällä pieniä pätkiä rimaa.
Lopeta aloituslista noin 5 cm kulmasta.

Vinyyliulkokulmat:
Kulmat ruuvataan paikoilleen ennen vinyylipaneelin asennusta.
Leikkaa aina palat naulausurista pois alapäästä, jotta ne eivät näkyisivät
myöhemmin paneelin takaa.
Älä työnnä kulmaa kiinni räystäänaluslautoihin, vaan jätä pieni rako siihen.
Katso että kulma on suorassa katsottuna kummaltakin puolelta seinää ja
että se tulee noin sentin verran aloituslistan alapuolelle. Ruuvaa paikoilleen
naulausurista, ensin parilla ruuvilla sen verran että pysyy paikoillaan,
tarkista suoruus uudestaan ja ruuvaa paikalleen.
Voi ruuvata tiukkaan.
Jos joudut jatkamaan kulmia, pistä ne päällekkäin jonkun verran.

Kulmalistan
ylin ruuvaus

VINYYLIPANEELIN ASENNUS:
Kaikki on valmista, aloituslista on ruuvattu paikoilleen. Tarvittavat kulmat tätä seinää varten on ruuvattu
paikoilleen ja talon seinä tarvittaessa suoristettu rimoituksen avulla.
Notkot ja mutkat näkyvät valmiissa seinässä hyvin, joten ole huolellinen. Jos seinä on oikein
mutkainen, voit auttaa asiaa jättämällä tarvittavat ruuvit löysemmälle.
J-lista ruuvataan yleensä ikkunoiden ja ovien puulistojen ympärille sekä lopetukseen räystään alle.
Voidaan käyttää myös leveää ikkunalistaa, jolloin ei tarvitse käyttää puuta ikkunoiden ympärillä.
Yritä aloittaa vinyylipaneelin asennus kauimmaisesta nurkasta ovesta päin katsoen ja sivuseinillä aloita
talon takaosasta, näin liitokset eivät näy talon etuosasta tai ovesta katsottuna.
Mihinpäin liitokset jätetään on aina tilannekohtainen, sitä kannattaa kuitenkin harkita huolella.
Yleensä liitokset tulevat myös ainoastaan yhteen suuntaan.
On myös mahdollista asentaa T-lista pystyyn sopivaan
paikkaan taloon ja asentaa näin paneelit ilman liitoksia.
T-listaa on saatavana valkoisena ja samoina väreinä kuin
paneeliakin.

T-listan alapuolelta leikataan pala pois
listan kohdalta, loppu listasta menee
paneelin taakse.

Nyt lista voidaan kiinnittää rimaan
ja se pysyy tukevasti paikallaan.

1

Aloita yleensä kulmasta, nosta ensimmäinen vinyylipaneeli aloituslistaan.

2

Jätä noin 5 mm väli ulkokulman ja vinyylipaneelin väliin, sama väli jätetään myös myöhemmin
paneelin ja J-listan väliin. Tällä varmistetaan, että paneeli pääsee liikkumaan tarvittaessa.

3

Ruuvaa paneeli paikoilleen keskeltä naulausuraa.

4

Asenna seuraavat paneelit aloituslistaan kunnes tulet oveen tai nurkkaan, katkaise viimeinen
paneeli sopivan mittaiseksi ja ruuvaa paikoilleen.

5

On kaksi tapaa jatkaa eteenpäin, voit aloittaa seuraavan rivin tällä palalla mikä jäi aloitusrivistä
jäljelle tai voit katkaista täydestä paneelista esim. 40 cm pois ja seuraavasta rivistä 80 cm pois.

6

Pala leikataan pois aina sieltä päästä paneelia, mistä aloitat. Siis sinnepäin seinää, mitä olet
täyttämässä, täytyy aina jäädä tehtaan leikkaus.
Seuraava paneeli tulee tämän päälle noin 3–4 cm (jatkos). Huomioi myös, että jatkoksen alle tulee
pätkä tuuletusrimaa, tämä siksi ettei jatkos pääse painumaan auki ikävästi.

Liitoksen taakse pitää
aina laittaa tukirima.
Tarvittaessa sen voi
kiinnittää pelkästään
paneeliin.
7

Tarkkaile että rivit pysyvät suorassa linjassa ja että paneelit lukkiutuvat toisiinsa kunnolla.
Paneeli on oikein, jos se liikkuu edestakaisin suhteellisen helposi vedettäessä ja työnnettäessä sitä
seinän suuntaisesti.

8

Jos vinyylipaneeli joudutaan halkaisemaan ikkunan alta, laitetaan halkaistuun osaan 5 mm lyhyempi
pala lopetuslistaa, näin se pysyy paremmin suorassa eikä pullistele.
Tämä halkaistu osa ja lopetuslista menee sitten ikkunan ympärille ruuvatun J-listan sisään.
Tässä voi myös käyttää juuri halkaistua paneelin osaa, siitä leikataan veitsellä tai peltisaksilla
naulausura pois, lyhennetään sitä tuo 5 mm pois ja pistetään se ikkunan alle menevän paneelin
päälle uraan. Siitä tulee aivan lopetuslistan näköinen.

9

Räystään alle lopetukseen ruuvataan yleensä J-lista ja viimeinen paneeli ruuvataan siihen tai sen
alapuolelta seinään kiinni. Tarvittaessa voidaan J-listan sisään vielä laittaa lopetuslista, tämä riippuu
vähän siitä, mistä kohtaa paneelia se halkaistaan. Jos paneeli halkaistaan läheltä taitetta, siihen ei
tarvitse laittaa lopetuslistaa, koska se on tarpeeksi tukeva muutenkin.

J-listaa voidaan käyttää esim.
terassin päällä aloitukseen. Paneeli
tulee listan sisään.

Tikkaiden ympäri voidaan mennä
vaikka näin, jos paneeli osuu
oikeaan kohtaan.

10 Jos taloon asennetaan myös räystäänaluset, lopetukseen ei tarvitse käyttää J-listaa vaan tämä ruuvataan
viimeisen paneelin päälle sopivaan korkeuteen ja räystäänalunen asennetaan siihen.
Räystäänaluset asennetaan ”poikittain” räystäiden alle J-listaan, J-listaa voi myös käyttää lopetukseen
räystäslaudassa.
11

Päätykolmioissa J-lista ruuvataan räystäiden alle päätykolmion muodon mukaan ja paneelit asennetaan
niiden sisään.
Jos räystäänaluset asennetaan myös niin halutessa voidaan J-lista jättää pois ja asentaa se sitten
paneelin päälle sopivaan paikkaan. Kiinnitys tapahtuu ruuvaamalla läpi paneelin tai räystäslaudoitukseen.

Pystypaneelit aloitetaan yleensä J-listalla tai tippalistalla, joka asennetaan rimoitukseen ja vaakaan talon
suuntaisena . Näin paneelilinja pysyy suorana, kun se lepää listan päällä.
J-listaan voidaan porata muutamia reikiä pohjaan vedenpoistoa varten.
Jos halutaan näyttävämpää aloitusta niin siinä voidaan käyttää myös T-listaa, josta leikataan alempi
kiinnityskohta pois.
Yläosaan laitetaan joko J-lista tai jos paneelia joudutaan jatkamaan, asennetaan T-lista tai tippalista.
Ensin asennetaan taas ulkokulmat ja ikkunanympäryslistat, jos ne tulevat vinyylistä.
Aloitusta varten ulkokulman ”sisään” (koko kulman mitalle) laitetaan aloituslista tai pystyyn 3–4 mm paksu ja
4–5 cm leveä vaneerisoiro, johon ensimmäinen paneeli kiinnittyy.
Kun päästään toiseen päähän lopetukseen, kulman ”sisälle” laitetaan tarvittaessa täytepala, joka korottaa
paneelin tiukasti kulmaa vasten.

Ikkunalista

