
 

LYNES SEINAPROFIILIDE PAIGALDUSJUHEND 
 

Kasutuskohad: seinad ja laed kuivades siseruumides.   

Taust: aluspind peab olema tasane ja sile. Parim tulemus saavutatakse 

musta värvi taustaga.  

Kaal: aluspind peab olema piisavalt tugev, et kannaks paigaldatavat 

konstruktsiooni – eriti oluline, kui paigaldatakse lakke.  

Tehniline joonis: töid planeerides arvestage elektriühendustega; LED-

valgustuste asukohaga, sisseehitatud ustega, lülititega, nurkadega jne.   

Elektriühendused: arvestage LED-ribade toiteploki asukohaga. Elektrilised 

ühendused on hea kooskõlastada arhitekti või elektrikuga.  
Paisuvuugid: puit paisub, seetõttu jäta vähemalt 10 mm suurused 

paisuvuugid profiilide ülaosa ja takistuse vahele.  

 

SEINAPROFIILIDE OSAD 

 

   
 

1 – MDF põhiprofiil 30x40x2700 mm: kvaliteetne MDF-profiil, kaetud 
dekoratiivkilega 

2 – profiil valgustusele, kaetud dekoratiivse kilega (läbikumav) - saadaval ka 

funktsionaalse valgustusena (piimjas plastik-kate) 30x40x2700 mm 

3 – alu LED-profiil 13x25x2700 mm: profiil LED-riba kinnitamiseks. 

Komplektis koos profiiliga valgustusele.  

4 – ääreprofiil 30x47x2700 mm. Profiil äärte lõpetamiseks.  

5 – alu-kinnitussiin 5x15x2700 mm. Kinnitussiinile kinnitatakse 

kinnitusklambrid ja nende külge omakorda profiilid.   

6 – kinnitusklambrid 30x20x230 mm. Profiilide kinnitamiseks, toon must.  

7 – MDF-viimistlusprofiil 30x120x2700 mm. Põhiprofiilide otste 

viimistlemiseks.  

8 – alu-viimistlusprofiil 26x50x2700 mm. Põhiprofiilide otste viimistlemiseks.  
9 – küljekate 35x300 mm. MDF-viimistlusprofiili otste viimistlemiseks.  

 

 



 

PAIGALDUS 

1 Paigalda põrandaliist, L-profiil või alu-viimistlusprofiil seina alumisse äärde. 

Paigaluse sirgsuse tagamiseks kasuta loodi.  

2 Kinnita alu-kinnitussiin kruvidega seinale. Kruvide omavaheline kaugus ca 

30 cm. Alu-kinnitussiini max kaugus profiili otstest 10 cm ning alu-

kinnitussiinide omavaheline kaugus 50 cm.   
3 Kinnita kinnitusklambrid neid siini külge surudes või lükates neid siinile 

külje pealt. Kinnita klambrid ka omavahel neid teineteise külge surudes. 

Kinnita iga klamber vähemalt ühe kruviga alu-kinnitussiini külge. Vajadusel 

kinnitusklamber ja alu-kinnitussiin lõigatakse sobivasse mõõtu (juhul, kui 

kasutatakse ääreprofiile).  

NB! Juhul, kui kasutad valgeid profiile ja valget tausta, saad mustad 

kinnitusklambrid sobiva spray-värviga valgeks värvida.  

 

 
 

4 Kinnitage profiilid kinnitusklambrite külge neile surudes. Juhul, kui tegu on 

valgustusega profiiliga, kinnitage kõigepealt alumiiniumist LED-profiil. LED-

profiili külge liimitakse LED-riba. Kuna saadaval on palju erinevaid LED-
ribasid, siis LED-ribad tuleb kliendil endal hankida. NB! Soovitame 

valgustemperatuuri 4000K, valguse intensiivsusega vähemalt 1200 lm/m. 

 

 



 

5 Profiilide ülemise osa viimistlemiseks saad kasutada MDF- või alu-

viimistlusprofiile. MDF-viimistlusprofiili otsad saad viimistleda küljekattega.  

 

 
 
Lisainfo: AU Floor OÜ, info@aufloor.ee, tel. 5063550 
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