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TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Tuotteet tulee tarkastaa heti kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi. Kuljetus-
pakkauksien on oltava ehjiä ja virheettömiä.

Vauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja otettava yhteys kuljetuksen 
suorittajaan.

Mikäli tuotteista löytyy pakkauksia avattaessa piilovaurioita, ilmoitetaan 
niistä tehtaalle joko puhelimitse 020-7769200 tai sähköpostitse 
reklamaatio@eskopuu.fi.

HUOM! Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen      
vastaanottamisesta. Mikäli ilmoitusta ei tehdä säädetyssä ajassa, ei 
valmistaja vastaa näiltä osin lähetykseen kohdistuvista 
korjauskustannuksista (tiekuljetussopimuslaki ja kuljetusvakuutus). 
Ilmoitus vauriosta on aina vastaanottajan vastuulla.

Virheellisiä tuotteita ei saa asentaa, mikäli siihen ei ole saatu lupaa 
valmistajalta.

SIIRROT TYÖMAALLA

Työmaalla suoritettavissa siirroissa on noudatettava asianmukaista varovai-
suutta. Käsittelyn tulee tapahtua kuljetuspakkauksissa.

Tuotenippuja ei ole tarkoitettu nostettavaksi pelkästään liinoilla, vaan 
nostoissa on käytettävä ns. nostotukia, joka estää liinan painautumisen 
tuotteisiin kiinni.

Huoneistoittain pakatut tuoteniput ovat usein monimuotoisia (nipussa eri 
kokoisia ikkunoita), joiden nostossa tulee noudattaa erityistä varovaisuut-
ta.

Monimuotoisen nipun nostossa on huomioitava erityisesti, että nippu on 
tasapainossa eikä pääse pyörähtämään/kallistumaan noston aikana ja 
että nostossa käytetään riittävän montaa nostoliinaa.

• Valmistaja ei vastaa tuotteiden tai tuotenippujen 
siirroista työmaalla, eikä näistä aiheutuvista vauriois-
ta.

man las

in. Pinnoitettu lasi saattaa jonkin 

Nostoissa on käytettävä ns. nostotukia.

VARASTOINTI TYÖMAALLA

Tuotteet voi säilyttää lyhytaikaisesti kuljetuspakkauksessaan enintään 7 
vrk.

Pidempiaikaisessa varastoinnissa tuotteet tulee varastoida kuivaan tilaan, 
jossa kosteus ei pääse vaurioittamaan puuosien pintakäsittelyä ja tuotteet 
on ehdottomasti lisäsuojattava esimerkiksi pressulla tai katoksella.

• Valmistaja ei vastaa varastoinnin aikana tulleista 
kosteus- tai muista vaurioista.

Mikäli kuitenkin joudutaan varastoimaan tuotteita ulkona, on huolehdit-
tava siitä, että tuotteet pääsevät tuulettumaan riittävästi: esim. avataan 
kuljetuksessa käytetyt muovisuojaukset ja nostetaan ikkunapakkaukset/
lavat irti maanpinnasta lankkujen varaan. Niput suojataan peitteillä niin, 
ettei vesi pääse valumaan nippujen päälle. Ulkovarastointia ei kuitenkaan 
suositella viikkoa pidemmäksi ajaksi.

• Kuljetuspakkaus ei ole säilytyspakkaus! 

   
TYÖMAA-AIKAINEN KÄSITTELY

Tarkemmat käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät Eskopuun nettisivuilta: 
 www.eskopuu.fi/ammattilaisille

Tuotetakuu on voimassa vain, jos valmistajan antamia käyttö- ja 
huolto-ohjeita on noudatettu.
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ASENNUS
Tuotteiden asennuksessa tulee noudattaa yleisesti hyväksi havaittuja 
asennustapoja huomioiden seinärakenteen aiheuttamat vaatimukset.

Tuotteet suositellaan asennettavaksi siinä vaiheessa, kun rakennuksen 
olosuhteet ovat lähellä rakennuksen lopullisia käyttöolosuhteita.

Asennuksen jälkeen tulee ikkunoiden toimivuus tarkastaa ja tarvittaessa 
puitteiden käyntiväli ja tiivistevälit säädetään kiertämällä saranoita.

AUKKOON ASENNETUN IKKUNAN SUO-
JAAMINEN
Ikkunat on suojattava huolellisesti muiden työvaiheiden aiheuttamilta 
mahdollisilta vaurioilta.

Pitkäaikaista muovisuojausta ei kuitenkaan suositella suojauksen alle 
kondensoituvan kosteuden takia. Suojamuoveihin tiivistynyt kosteus on 
poistettava välittömästi.

RAKENNUSAIKAINEN KOSTEUS 
Rakennusaikaisen kosteuden poistamisesta ja tilojen tuulettamisesta on 
huolehdittava siten, ettei tuotteisiin kohdistu normaaleja käyttöolosuhteita 
suurempaa kosteusrasitusta. Rakennusaikainen kosteus voi aiheuttaa 
tuotteiden puupinnoille merkittäviäkin vaurioita.

• Valmistaja ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden 
ikkunoille ja oville aiheuttamista vahingoista.

TYÖMAA-AIKAINEN OVEN KÄYTTÖ 
Eskopuun toimittama uusi ovi ei ole työmaa-käyttöön tarkoitettu, ja oven 
käyttöä pitäisi välttää työmaa-aikana. Väliaikainen ovi pitäisi asentaa 
sellaiseen paikkaan, mistä työmaan materiaaleja yms. hoidetaan.

TURVALLINEN KÄYTTÖ
Tuuletukseen tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen heloitettuja ikku-
noita. Tuuletusikkunaan on tehtaalla asennettu rajoitin, jolla on säädetty 
ikkunan avattavuus lapsiturvallisuus huomioiden. Sivusaranoituja yli 890 
mm leveitä ikkunaosia ei tule käyttää tuuletukseen.

Tuuletusikkunoiden sisä- ja ulkopuite on irrotettavissa toisistaan pesua 
varten avaamalla aukipitolaite siinä olevasta salvasta. Pesun jälkeen 
puitteet on kytkettävä toisiinsa kiinnittämällä rajoitin.

Ikkunan aukaisuun on käytettävä asianmukaista ikkunaavainta.Avattaessa 

ikkunaa on huolehdittava siitä, että kaikki lukot on aukaistu.
Leveydeltään yli 1490 mm olevat sivusaranoidut ikkunanpuitteet on tuet-
tava alhaalta, kun ikkuna avataan asennuksen, pesun tai huollon ajaksi.

• Avattua puitetta ei saa kuormittaa.

VAURIOIDEN KORJAAMINEN
• Valkoisten puuosien maalauksen sävy on NCS-S-0502Y ja valkoisten 

alumiiniosien RAL 9010 (muut sävyt tilausvahvistuksessa).
• Pintakäsittelyihin tulleet vauriot korjataan työmaalla ja parhaan 

lopputuloksen saamiseksi maalauskorjaukset tulee tehdä mahdollisi-
mman lähellä lopullisia käyttöolosuhteita.

• Lika ja roiskeet (esim. pinnoitteet ja betoni) on poistettava erityisesti 
lasi- ja alumiinipinnoilta välittömästi syöpymien ehkäisemiseksi.

• Materiaalin leikkauksessa ja työstössä syntyvien kipinöiden pääsy 
ikkunan maali- tai lasipinnoille on estettävä.

• Työmaan tulee huolehtia riittävästä kosteudenhallinnasta. Valmistaja 
ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden ikkunoille aiheuttamista 
vahingoista.

Lisää tietoa rakentamisen aikaisesta laadunvarmistuksesta löytyy 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -ohjeistuksesta Runko RYL 2010 
(ikkunoiden ja ovien osalta kohta 731 Ikkuna- ja ovityö).
lasi saattaa jonkin 
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