
Työvaiheet tuulilasin korjaamiseen 

 

• Vauriokohdan puhdistus pesuaineella tai lasinpesunesteellä (tuote: 2005)  

• Tuulilasia lämmitetään tarvittaessa 

• Kosteus pyritään poistamaan tarvittaessa alipainepumpulla (tuote: 1007, lisävaruste) 

• Peili asennetaan tuulilasin sisäpuolelle vauriokohtaan 

• Poralla avataan vaurio tuulilasin uloimmassa kerroksessa. Poraus tyypillisesti n. 1,0 – 1,2mm 

syvyyteen eli n. terän kärjen verran (tuote: 2008 tai 2208) 

• Porattua koloa voidaan vielä aukaista napauttamalla iskupuikolla kevyesti poraukseen 

 

• Kolmijalka kiinnitetään tuulilasiin vaurion kohdalle 

 

• Kolmijalkaan kiinnitetään sylinteri, korjaushartsi ruiskutetaan sylinteriin ja painemäntä 

ruuvataan sylinteriin 

 

• Korjaushartsia puristetaan paineella vaurioon ja annetaan vaikuttaa n. 3-5 min (tuote 2001, 

vaikeisiin kohteisiin ja halkeamiin tuote 2001-3)  

  

• Tunkeutumista voidaan tehostaa lämmittämällä vauriokohtaa lasin sisäpuolelta.  

• Vauriokohdasta poistetaan alipaineen avulla ilma  



• Hartsi puristetaan uudelleen paineella vaurioon 

• Painetta ja alipainetta vuorotellaan, sekä tarvittaessa kohtaa lämmitetään kunnes kaikki ilma 

on poistunut vauriokohdasta ja vaurio on täyttynyt korjaushartsilla 

• Kolmijalka poistetaan lasista ja ylimääräinen hartsi pyyhitään vauriokohdan ympäriltä pois 

• Vauriokohtaan laitetaan yksi pisara pintahartsia viimeistelemään vauriokohdan ja 

parantamaan korjauksen kestoa (tuote: 2009) 

 

• Muovilevystä leikataan sopiva palanen korjauskohdan päälle (tuote: 2004)  

• Korjaushartsi kovetetaan UV-valon avulla n. 5 – 10 min 

 

• Ylimääräinen hartsi poistetaan tuulilasin pinnalta raaputtamalla terällä pystysuoraan lasia 

vasten (kulma 90° lasiin nähden) (tuote: 2010) 

 

• Korjattu kohta viimeistellään hiomalaikalla ja kiillotusaineella (tuote: 2006) 

• Työvälineet on syytä puhdistaa käytön jälkeen, painesylinteri, mäntä ja muovilevyt pyyhkiä 

hartsista sillä niitä voidaan käyttää joitain kertoja uudelleen.  

• Mikäli töitä tehdään ulkona auringonpaisteessa on huomioitava, että auringon UV-valo 

kovettaa hartsin annosteluruiskuun siihen osuessaan  

 

Halkeaminen (max. 15-20 cm) korjaamisessa työmenetelmät ovat hieman erilaiset. 

Periaatteena on pysäyttää halkeaman eteneminen poraamalla halkeaman kärkeen reikä joka 

ulottuu lasin uloimpaan kerrokseen. (syvyys n. 1,0 – 1,5mm) Tämä estää särön jatkumisen.  

Työvaihe vaatii tarkkuutta ja hyvää näköä. Halkeama jatkuu yleensä vaikeasti havaittavana 

”harmaana” mikrosärönä, jota on hankala huomata, mikäli valaistus ei ole kunnossa.  

 



Halkeamien korjaamisessa korjaushartsin tunkeutuvuus ja särön puhtaus ovat hyvin 

olennaisia tekijöitä poraamisen ohella. Halkeamien korjaamiseen löytyy tunkeutuvuudeltaan 

parempi tuote 2001-3 jota suositellaan erityisesti vaikeiden halkeamien korjaamiseen. Eräs 

käytännöllinen vinkki on käydä halkeama läpi siten että sylinterissä on paine ja kolmijalkaa 

siirretään halkeaman päällä tunkeutumisen tehostamiseksi. Lasin lämmittäminen saatta 

myös auttaa halkeaman täyttämiseksi. 

 

Särön täytyttyä hartsilla ainoastaan porauskohtaan laitetaan tippa pintahartsia, jonka 

jälkeen halkeaman päälle asetetaan muovilevy ja hartsi kovetetaan UV-valolla. Kohdan 

puhdistus ja viimeistelykiillotus tapahtuu kuten kiveniskemien korjaamisessa. 

 

Lasifix järjestää myös koulutusta ja perehdytystä lasinkorjaukseen liittyen, sekä tarvittaessa 

teemme korjauksia asiakkaan luona.  

 

   


