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PAKKAUSLISTA
Tarvikepussi: ovisaranat, takaluukun saranat, lankahaka, ruuvit 5x80 mm, ruuvit 4,5x45 mm.
Etuseinä ja ovi
Oven ikkuna, 2 mm akryylia, ja lasilistat 4 kpl ja vuorilaudat 4 kpl
Takaseinä
Takaluukku (Euromakki-malli)
Käymälälaitekohtaiset sisäosat
Sokkeli
Nurkkalaudat 4 kpl
Katto, kaksiosainen ja räystäslaudat
Sivuseinät
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HUUSSIN KOKOAMISOHJE
Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka.
Pakkauksessa 80 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen
kiinnitykseen.
1. Sokkeli, sivuseinät, takaseinä
Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim.
betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa
tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus
vesivaa’alla. Tarkista käymälälaitteen vaatima
korkeus; Biolan Eco Kompostikäymälän oikea
istuinkorkeus n. 45 – 50 cm,saadaan nostamalla
sokkeli 10 cm maasta laattojen tai harkkojen
avulla.
Jos kiinnität painekyllästetyn sokkelin puuhun tai
muuhun materiaaliin, niin käytä ruostumattomia
nauloja tai ruuveja.
Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä
seinät toisiinsa (väh. 4 ruuvia/kulma) ja seinät
sokkeliin (4 ruuvia/sivu) oviseinä samaan tasoon
sokkelin ulkoreunan kanssa. Ulommaisten ruuvien
paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen
välttämiseksi. Ruuvi 5x80 mm.
2. Etuseinä ja ovi
Nosta etuseinä paikalleen ja kiinnitä ruuvein
sivuseiniin (5 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5
ruuvia).
Valitse oven aukeamissuunta. Kiinnitä ovi
paikalleen saranoilla. Sijoita saranat oven
poikittaispuiden kohdalle. Oven voi kiinnittää
myös vaakatasossa ennen seinän asentamista.
3. Katto
Nosta katto paikalleen, ensin takaosa (näkyviin
taakse jää noin 10 cm) ja sitten etuosa Kiinnitä
ruuvein sisältä, 4 kpl 5x90 mm per sivu. Kiinnitä
kattolistat lyhyillä ruuveilla. Alkuporaus 4 mm
poranterällä.

4. Sisäosat
Aseta lattian tukipuut eteen ja keskelle. Kiinnitä
pitkillä ruuveilla seinien runkopuihin,
pystyjuoksuihin.

Istuinpenkkimalli (mm. Green Toilet ja
Euromakki)
Aseta lattia paikalleen ja kiinnitä pitkillä ruuveilla
allaoleviin tukipuihin. Aseta istuinpenkin
pystyseinä lattian päälle sivuseinien runkopuun
kohdalle ja kiinnitä pitkin ruuvein. Kiinnitä
istuinlevyä tukevat kaksi tukipuuta sivuseinien
takaosaan niin että istuinlevy tulee niiden päälle.
Kiinnitä istuinlevy pitkillä ruuveilla.
Asenna käymälälaitteet. Green Toiletin
asentamiseksi on tarkistettava, että laite mahtuu
alle, korkeus 90 cm. Euromakin korkeus on 100
cm, joten rakennusta on nostettava tai kaivettava
laite alemmas tai sitten laitteen pystylieriön voi
katkaista, mutta ei enempää kuin 20 cm.

