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Näin helposti se käy... 
magneettinauhan avulla napsautat lisäikkunan paikoilleen 
 

 nopea ja helppo asennus 
 helppo irrotus ja paikoilleen asettaminen siivouksen ja tuuletuksen yhteydessä 
 teräsnauha voidaan maalata ikkunakarmin väriseksi 
 magneettiteippi on huomaamaton - ei ulkonäköön vaikuttavia ruuveja ja salpoja 
 täysin tiivis ja eristävä 

 
RODENA-magneettisysteemi on ihanteellinen muovisten lisäikkunoiden asentamiseen. Se koostuu 2 
nauhasta - teräs- ja magneettinauhoista - joiden leveys on 12 mm. 
 
RODENA-magneettisysteemi on itsestään liimautuva. Teräs- ja magneettinauhojen vaahtomuoviteippi 
tasoittaa karmin mahdolliset pienet epätasaisuudet, joten lisäikkuna asettuu täysin tiiviisti paikoilleen. 
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1)  
 
Muovisten lisäikkunoiden asennus RODENA-mag-
neettisysteemillä on varsinainen tee se itse -tehtä-
vä. Tarvitset ainoastaan nivelmitan, lyijykynän ja 
sakset.  
 

 

2)  
 
Mittaa lisäikkunan paikka. Lisää 15 mm lisäikkunan 
asennusnauhaa varten koko ruudun ympäri. Lisä-
ikkunat toimitetaan toivomasi mitan mukaisina. 
 

 

3)  
 
Aseta lisäikkuna karmia vasten siihen kohtaan, 
johon lisäikkuna halutaan asentaa, ja merkitse lyijy-
kynällä lisäikkunan ympärys. 
 

 

4)  
 
Asennusalustan (ikkunanraamin) tulee olla kuiva ja 
puhdas. Poista valkoisen teräsnauhan suojapaperi 
sitä mukaa kuin liimaat nauhan lyijykynäviivaa seu-
raten ja paina se hyvin karmia vasten. Teräsnauha 
voidaan maalata karmin väriseksi. 
 

 

5)  
 
Irrota tämän jälkeen lisäikkunan suojamuovi 10-15 
cm:n matkalta reunoista. Asenna musta magneet-
tinauha lisäikkunan reunaan ja paina se hyvin kiinni. 
Tämän jälkeen voit poistaa suojamuovin, jolloin 
lisäikkuna on asennusvalmis. 
 

 

6)  
 
On suositeltavaa tukea lisäikkunaa pienellä, huo-
maamattomalla ruuvilla kummastakin alareunasta 
(ks. kuva), mikäli käytetään 5 mm:n ikkunalevyä 1,5 
m2:ä suuremman alueen peittämiseksi. Tämä hel-
pottaa myös ruudun poistoa ja takaisin asettamista 
siivouksen ja tuuletuksen yhteydessä. 
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RODENA-magneettisysteemillä asennetut lisäikkunat säästävät lämmityskuluja välittömästi. Lisäikkunoiden 
asennus on suositeltava, energiaa säästävä toimenpide.  
 
Katso mittaustuloksia: 

Eristysarvo (U-arvo)    
Systeemi Ilmarako U-arvo Vähennys 
Yksinkertainen lasi  
(4/6 mm:n lasi) 
 

- 5,80 W/m2K - 

Yksinkertainen lasi  
(4/6 mm:n lasi) + 
lisäikkuna * 
 

12 mm 2,38 W/ m2K 59 % 

20 + mm 2,26 W/ m2K 61 % 

Eristyslasi 
(4/ 12/4 mm) 
 

- 2,90 W/ m2K - 

Eristyslasi 
(4/ 12/4 mm) + 
lisäikkuna * 
 

12 mm 1,80 W/ m2K 38 % 

* sekä RODENA-magneettisysteemi 
 

Puhdistus 
Muovisten lisäikkunoiden puhdistukseen suositellaan lämmintä saippuavettä. Kuivaa pehmeällä, kostealla 
liinalla; puhtaaseen veteen lisätään hieman pyykinhuuhteluainetta sähköisyyden poistamiseksi. 

 

 
 

RODENA-magneettisysteemi 
 
Magneettinauhan avulla napsautat lisäikkunan paikoilleen - tiivis ikkuna pitää kylmän loitolla... 
 
- Lisäikkunat ovat tyypillisesti 3 mm:n muovilevyjä. 1,5 m2:ä suurempiin ruutuihin suositellaan 5 mm:n 
muovilevyjä. 
- Mikäli teräsnauha asetetaan raakapuiseen tai puunsuoja-aineella käsiteltyyn karmiin, tulee karmit 
käsitellä sellakalla siltä alueelta, johon teräsnauha asetetaan, jottei nauha irtoa.   
 

 


