
 

                                     

 
Hyvä asiakkaamme, kiitos kun valitsit Flexiteekin!  
Kun seuraat näitä ohjeita, onnistut tekemään sabluunat ammattimaiseen tapaan.

 
Sabluunoiden valmistus 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
TYÖJÄRJESTYS 

1) Leikkaa katettavaa aluetta vähän suurempi pala. Jos yksi arkki ei riitä, yhdistä useampi arkki. 
 

2) Aseta muovi katettavan alueen päälle niin, että se peittyy kokonaan. Muovien tulee maata täysin 
tasaisena pinnan päällä

3) Teippaa muovi huolellisesti kiinni reunoilta niin, että se ei pääse liikkumaan piirtämisen aikana. Jos 
käytät useampaa kuin yhtä arkkia, teippaa ne kiinni toisiinsa hieman päällekkäin. Teippaa muovit 
koko yhdistymismatkalta. Piirrä arkkien saumoihin yhdistymisviivoja, jotta ne pystytään 
yhdistämään uudestaan, jos arkit irtoavat toisistaan. Jos katettava alue on laaja, kannattaa leikata 
puukolla kolmion muotoisia reikiä sabluunamuoviin ja teipata arkki kiinni kanteen niiden kohdalta. 
Tämä estää muovin rypistymistä ja liikkumista.

 

4) Piirrä teräväkärkisellä tussilla katettavan alueen ulkoreunat. Tussin ulkoreuna tarkoittaa 
valmistettavan palan ulkoreunaa. Käytä viivainta suoriin linjoihin. Piirrä kaartuvat linjat joko 
huolellisesti vapaalla kädellä tai käyttäen apuna esimerkiksi taipuvaa muovilistaa. Piirtäessä yleensä 
seurataan veneen karhennuksia.  

  

Sabluunapaketti 
Voit tilata meiltä valmiin sabluunapaketin, 
joka sisältää tarvitsemasi määrän läpinäkyvää 
PVC -muovia, nämä ohjeet ja permanenttitussin. 
Voit palauttaa valmiit sabluunat samassa putkessa 
takaisin meille. 

Tarvikkeet 
Läpinäkyvää PVC-muovia  
Permanenttitussi  
Sakset  
Viivain suoriin linjoihin 
Teippiä (esim. maalarinteippi) 



 
o Jos haluat paloista karhennusalueita suuremmat, huomioithan, että tällöin 

karhennuskuvion tulee olla matala tai sitten sitä pitää loiventaa/madaltaa hiomalla ennen 
asennusta. 

 
 

o Jos veneessä ei ole näkyvää karhennuskuviota, kannattaa alueet piirtää seuraten veneen 
seinämien/muiden rakenteiden linjoja niin, että gelcoat (tai muuta) pintaa jää ympäriltä 
saman verran näkyviin. 
 

 

 
5) Piirrä ja kirjoita jokaiseen palaan seuraavat asiat (tee nämä, kun muovit ovat edelleen oikeilla 

paikoillaan): 
o Vähintään yksi viiva per arkki osoittamaan raidoituksen suunta. Tämä tulee tehdä tarkasti 

viivaimella. Yleensä raidoitus kulkee veneen keula-peräsuunnassa. Jos raidoitus kaartuu 
laitojen mukaan, merkitse seurataanko sisä- vai ulkolinjaa. Huomioi, että valmistamme 
palat noudattaen tätä merkintää.  

o Jos useampi katettava alue on veneessä peräkkäin ja haluat raidoituksen jatkuvan samaa 
linjaa: 

§ Piirrä alueet samalla samalle tai yhdistetylle muoville, tai 
§ Piirrä ja kirjoita yhdistymisviivat, jotta pystymme asettelemaan ne oikein paloja 

valmistaessa. 
o Nuoli osoittamaan veneen keula-peräsuunnan (HUOM! Jos on sama kuin viiva, joka osoittaa 

raidoituksen suunnan, kirjoita se nuolen viereen). 
o Veneen merkki ja malli. 
o Oma nimesi ja puhelinnumerosi. 
o Numeroi kaikki palat (1-X). 
o Muovi on silloin oikein päin, kun tekstit ovat oikein päin. 
o Ota alueesta kuva, kun kaikki palat ovat paikoillaan ja numeroituna. 

 
6) Täytä viimeistään tässä kohtaa sabluunoiden infolomake. 
7) Kääri muovit yhteen tai useampaan rullaan ja teippaa sabluunarulla kiinni ennen putkeen 

laittamista. Ei kannata väkisin yrittää mahduttaa liian monta muovia yhteen putkeen, koska niitä on 
hankala saada pois ja muovit eivät enää suoristu kunnolla liian tiukan rullauksen jälkeen.   

8) Toimita sabluunat meille infolomakkeen kanssa. Laita ottamasi kuvat mukaan, voit printata ja 
laittaa ne pakettiin mukaan tai lähettää ne meille sähköpostilla. 

9) Ilmoitathan meille sähköpostitse ja tai puhelimella, että sabluunat ovat lähetetty takaisin. 
 

KIITOS!  
 

 


