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Sõrmekaitse komplekt uksele 
Finger Alert 110 
 

Läbipaistev sõrmekaitse ustele, mis avanevad kuni 110 kraadi. 

Sobib siseustele maksimaalse paksusega 5 cm 

- Komplektis kaks detaili mõlemale poole uksehinge 

- Testitud 250 000 avamiskorral 

- Vastab standardile EN 16654 Child protective products - Consumer 

fitted finger protection devices for doors 

- Tootele on juba lisatud paigaldamiseks vajalik kahepoolne Tesa® 

teip 

 

Sõrmekaitse ribad saab paigaldada kõikidele 

siledatele sirgetele pindadele (puit, plastik, 

metall). Sõrmekaitseribad on puhastatavad niiske 

lapiga. 

 

Sõrmekaitse ribad saab paika ka kruvida. Parim on 

kruvi paigaldada läbi serval asuva soone iga 30 cm 

tagant. Kui uks/ukseraam on värvitud vee baasil 

värviga, soovitame kasutada kruvisid. 

Kontrolli teibi kasutamise puhul ribade kinnitusi 

iga 3 kuu järel. 

 

 

Ukse avanemist tuleb piirata nii, et uks ei avaneks 

rohkem kui 110 kraadi, et vältida sõrmekaitse riba 

lahti rebenemist. 

 

Teibi abil liimitud ribade eemaldamine võib 

aluspinda kahjustada. Et kahjustusi vältida, tuleks 

ribasid ära tõmmata võimalikult ettevaatlikult, 

pikisuunas 90-kraadise nurga all. 

 

 

Vajadusel paigalda uksele uksetõkistid. 

 

 

Lahtiütlus 

Rubex OÜ ei vastuta tekkida võivate otseste ja 

kaudsete kahjude eest, mis tekivad 

paigaldusjuhiste mittejärgimise, toote 

ebasihipärase kasutamise või toodete muutmise 

tagajärjel. 

  



Rubex OÜ   info@rubex.ee 
Kadaka tee 46, 12915 Tallinn  +372 555 866 89 

   www.rubex.ee 

Sõrmekaitse komplekt uksele 
Finger Alert 110 
 

Läbipaistev sõrmekaitse ustele, mis avanevad kuni 110 kraadi. 

Sobib siseustele maksimaalse paksusega 5 cm 

- Komplektis kaks detaili mõlemale poole uksehinge 

- Testitud 250 000 avamiskorral 

- Vastab standardile EN 16654 Child protective products - Consumer 

fitted finger protection devices for doors 

- Tootele on juba lisatud paigaldamiseks vajalik kahepoolne Tesa® 

teip 

 

Sõrmekaitse ribad saab paigaldada kõikidele 

siledatele sirgetele pindadele (puit, plastik, 

metall). Sõrmekaitseribad on puhastatavad niiske 

lapiga. 

 

Sõrmekaitse ribad saab paika ka kruvida. Parim on 

kruvi paigaldada läbi serval asuva soone iga 30 cm 

tagant. Kui uks/ukseraam on värvitud vee baasil 

värviga, soovitame kasutada kruvisid. 

Kontrolli teibi kasutamise puhul ribade kinnitusi 

iga 3 kuu järel. 

 

 

Ukse avanemist tuleb piirata nii, et uks ei avaneks 

rohkem kui 110 kraadi, et vältida sõrmekaitse riba 

lahti rebenemist. 

 

Teibi abil liimitud ribade eemaldamine võib 

aluspinda kahjustada. Et kahjustusi vältida, tuleks 

ribasid ära tõmmata võimalikult ettevaatlikult, 

pikisuunas 90-kraadise nurga all. 

 

 

Vajadusel paigalda uksele uksetõkistid. 

 

 

Lahtiütlus 

Rubex OÜ ei vastuta tekkida võivate otseste ja 

kaudsete kahjude eest, mis tekivad 

paigaldusjuhiste mittejärgimise, toote 

ebasihipärase kasutamise või toodete muutmise 

tagajärjel. 

 


