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Olemme valmistaneet Sinulle korkealaatuiset Profin-tuotteet, joiden 
elinkaari ulottuu huolellisella käytöllä vuosikymmenien päähän. Riip-

puen käyttökohteen olosuhteista sekä käyttömäärästä, tuotteiden 
suunniteltu käyttöikä on yli 50 vuotta. 

 

VASTAANOTTO 

Tuotteita ei saa nostaa liinalla yksittäin eikä kuljetusalustallaan ilman asianmukaista tukea. Varaa 

tarvittaessa nostokalusto tähän tarkoitukseen (ei sisälly kuljetukseen). 

Liukuovipaketeissa nostokohdat on merkitty tarroin. 
 

1. Vertaa toimituksen sisältöä tilausvahvistukseesi. Varmista, että olet saanut tilaamasi tuotteet. 

2. Tarkista kuljetuspakkaus, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista myös, että tuotteet ovat ehjiä. 

3. Tarkista kollien lukumäärä. 

4. Jos havaitset pakkauksessa tai tuotteissa vikoja. Ilmoita niistä aina kuljettajalle ja tee merkinnät myös aina 

tarkasti rahtikirjaan. Ota kopio rahtikirjasta itsellesi. Ota vaurioista kuva. 

5. Huomautukset myyjälle on ehdottomasti tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. 

6. Tuotteet tulee ehdottomasti varastoida suojaan sateelta sekä haitalliselta esim. maasta nousevalta kosteudelta. 

Varastoinnin aikana tuotteiden suojamuovin alle kertyvä ja tiivistyvä kosteus voi vaurioittaa tuotteita. Valmistaja ei 

korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet liiallisesta varastoinnin aikana kertyneestä kosteudesta. 

 
RAKENNUSAIKAINEN VARASTOINTI JA KÄYTTÖ 

Varoitus työmaakosteudesta, älä asenna tuotteita ennen aikaisesti, äläkä varastoi tuotteita pitkäai-
kaisesti kuljetuspakkauksissa (max. 1 viikko). 
 
Asenna tuotteet vasta sitten, kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat lopullisia käyttökohteen 
olosuhteita. 
 
Profin Oy ei vastaa rakennusaikaisen kosteuden, käytön eikä väärän varastoinnin aiheuttamista 
vaurioista. 

 
Rakennusaikainen varastointi 

 Säilytä pakkaukset kuivalla alustalla ja säältä suojattuna, ei maavaraisesti. 

 Avaa muovikääre päältä, jotta pakkaukseen ei kertyisi kosteutta. 

 Suojaa pakkaukset vedenpitävällä peitteellä ja nosta peite lankuilla irti pakkauksista. Kiinnitä peite tukevasti 
sivuilta. 

 Varastoi tuotteet tukevalle alustalle pystyasentoon ja irti toisistaan – ei nojallaan. Älä koskaan säilytä tuotteita 
vinoasennossa. 

 Tue tuotteet siten, että tuotteet eivät pääse taipumaan. 

 Vältä tuotteiden varastoimista työmaan kulkureittien välittömässä läheisyydessä kolhiintumisvaaran vuoksi. 
 

Väärän varastoinnin riskit 

Esim. maasta nouseva kosteus voi aiheuttaa mm. seuraavia vaurioita: 

 Puuosat sinistyvät. 

 Puuosien syykuviot nousevat esille. 

 Liimasaumat alkavat porrastaa ja saattavat aueta. 

 Puuosat voivat imeä kosteutta ja turpoavat. 

 Kulmaliitokset aukeavat. 

 Heloitukset hapettuvat. 
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Ulko-liukuoven, ikkunan ja oven aukon väliaikainen peittäminen rakennusaikana 

  
Koska Profin tuotteita ei saa asentaa ennen kuin olosuhteet vastaavat tuotteiden lopullisia normaaleja käyt-
töolosuhteita, suosittelemme rakennuksen aukkojen väliaikaista peittämistä, kunnes tällaiset olosuhteet on 
saavutettu. Aukon väliaikainen suojamateriaali pitää valita tarve ja olosuhteet huomioon ottaen. Aukon 
peittävänä materiaalina voidaan käyttää esim. erilaisia kelmuja, eriste- ja levymateriaaleja. 
 
Rakennusaikainen kosteus on tuuletettava pois ennen tuotteiden asentamista, sillä rakennusaikainen kos-
teus kondensoituu lasien pintaan aiheuttaen vaurioita. Lasipinnoille muodostuvat vesipisarat ovat tästä 
merkkinä ja asennuksen jälkeen tuotteita on seurattava säännöllisesti, jotta mahdollisten vaurioiden synty-
minen voidaan estää. Käytä tarvittaessa rakennuskosteuden poistamiseen kondensoivaa kuivainta ja huo-
lehdi sisätilan riittävästä lämmityksestä. 
 
 

Rakennusaikainen käyttö 
 

 Asenna Profin tuotteet vasta sitten, kun olosuhteet rakennuksen sisällä vastaavat lopullisia käyttökohteen olosuh-
teita. Tällä varmistat, että tuotteet ovat muuttohetkellä virheettömiä. 

 Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja kosteuden poistosta. 

 Älä käytä ikkunaa kulkutienä. 

 Älä siirrä rakennustarvikkeita ikkuna-aukkojen kautta. 

 Älä vedä sähköjohtoja yms. pitkäaikaisesti ikkunan tai oven kautta. 

 Kun rappausvaiheessa tehdään muovisuojauksia, on käytettävä maalipintaan tarttumatonta teippiä. 

 Muovisuojaus ja teipit on poistettava välittömästi rappauksen jälkeen. 

 Jos teippiä ei poisteta, se voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan, koska puussa mahdollisesti oleva kosteus ei 
pääse poistumaan luonnollisesti. 

 Teippaus suojaustapana on asiakkaan omalla vastuulla, silla teippien liimat voivat vaurioittaa maalipintaa. 
 

 

TUOTETAKUU 

Profin Oy:n myöntämät takuut eivät rajoita lakisääteisiä tuotteen valmistajalle asetettuja vastuita mahdollisesta 

virheellisestä tuotteesta. 

Profin Oy myöntää tehtaalla pintakäsitellyille tuotteilleen viiden (5) vuoden rakenteellisen, teknisen ja materiaalin 

takuun. Puuvalmiille/suojakäsitellyille tuotteille vastaava takuuaika on yksi (1) vuosi toimituksesta, edellyttäen, 

että tuotteet pintakäsitellään huolellisesti heti asentamisen jälkeen. Pintakäsittely tulee tehdä myös tiivisteiden ja 

heloituksien alta niitä vahingoittamatta. 

Lämpölasielementille myönnetään viiden (5) vuoden tiiveystakuu, jonka aikana korvataan vuotanut ja lasien välis-

tä huurtunut elementti uudella. Lasin takuuehtoihin sovelletaan Suomen Tasolasiyhdistys Oy:n ehtoja lasin käsit-

telystä ja takuusta. 

Takuu on voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta tavaran toimituspäivämäärästä alkaen. Takuuaikana korja-

tun tuotteen uusi takuuaika muodostuu jäljellä olevasta alkuperäisestä takuuajasta. 

Takuu ei korvaa tuotteen virheellisestä asennuksesta, varastoinnista, käytöstä tai normaalista kulumisesta aiheu-

tuneita vikoja. 

Takuun ehtona on, että tuotteen asennuksessa ja käytössä on noudatettu Profin Oy:n antamia vastaanotto-, va-

rastointi-, käsittely-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. 

 


