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Olemme tanskalainen, vuonna 1958 perustettu yritys. 
Meidän pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat 
Ringstedissä, Tanskassa. Tanskassa meillä on johtava 
asema sadevesijärjestelmien sekä kevyiden 
kattoratkaisuiden valmistajana ja toimittajana. Plastmo 
Finland on osa Plastmo Nordic- divisioonaa ja toimii 
Tanskan sekä Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja 
Puolassa. Plastmon liikevaihto on vuosittain noin 250 
miljoonaa tanskan kruunua ja työntekijöitä on noin 
100. Plastmo A/S:n puolestaan omistaa 
kansainvälinen ACO-konserni ja heidän liikevaihto on 
vuosittain noin 5,3 miljardia tanskan kruunua. 
Maailmalla ACO- konserni on markkinajohtaja 
linjakuivatusratkaisuissa. 

Lue lisää osoitteesta www.plastmo.fi

MEISTÄ
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Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon
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LYHYESTI ERISTÄMISESTÄ
Kennolevyistä rakennettu kate eristää ja säilyttää 
lämmön kylmilläkin ilmoilla. Lisäksi kennot vähentä-
vät kondensaation syntymistä. Kennolevy on oikea 
valinta silloin, kun tarvitset eristystä esimerkiksi la-
sitetulle terassillesi tai talvipuutarhaan.

Mikäli sinulla on tarve katteelle vaikka autokatok-
seen tai avonaiseen terassiin, on trapetsikatto sil-
loin paras vaihtoehto. Trapetsilevy on yksikerroksi-
nen eikä sillä siitä syystä ole eristävää 
ominaisuutta. Laadultaan trapetsi on kestävä  
ja sopii mainiosti vaativiin pohjoisiin  
ilmasto-olosuhteisiin. 

PÄÄSTÄ VALO OIKEALLA 
 TAVALLA SISÄÄN 
Pohjoisessa pienikin valo on tärkeää niin kasveille kuin 
ihmisille. Voit valita kattotuotteistamme kolme eri vä-
risävyä: opaali, kirkas tai savu. Jos toiveenasi on ku-
koistava kasvihuone, on kirkas katto paras valinta.  
Savun- ja opaalinsävyiset katot antavat puolestaan 
pehmeämmän valon, joka luo esimerkiksi terassille 
miellyttävän valon oleskeluun.



Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon

HELPPO ASENTAA
Kattoratkaisumme ovat helppoja ja nopeita asentaa 
myös ilman ammattilaista rakentajaa. Saat asennus-
ohjeet tästä esitteestä tai löydät ne myös kotisivuil-
tamme osoitteesta www.plastmo.fi.
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Plastmo on valmistanut kattoja kevyisiin 
rakenteisiin esim. autokatoksiin, teras-
seihin sekä talvipuutarhoihin jo yli 40 
vuoden ajan. Valikoimistamme löytyy 
monta eri laatua, paksuutta ja värisä-
vyä. Plastmo auttaa sinua mielellään 
kattosi valinnassa ja tuotteidemme avul-
la saat kestävän katon riippumatta siitä, 
minkä ratkaisun valitset.

SEKÄ UUSIIN ETTÄ 
 REMONTOITAVIIN KOHTEISIIN
Ennen projektisi aloittamista sinun on hyvä tutustua 
levyjen asennukseen sekä levyjen mittoihin.  
Tuotteidemme tekniset tiedot löydät niin tästä  
esitteestä kuin myös kotisivuiltamme osoitteesta 
www.plastmo.fi. Mikäli tarvitset neuvoa tai ohjeis-
tusta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä Plastmon 
myyntipalveluun. 

LASKE KATTOTARPEESI
Valitse sopiva kattoratkaisu osoitteessa katto.
plastmo.fi. Laskuri antaa sinulle listan kaikista tarvik-
keista, joita tarvitset.
Toimita saamasi tarvikelista lähimmälle jälleen-
myyjällesi ja saat heiltä hinnat.



TwinLite- kennolevyn avulla saat katollesi 

elegantin ratkaisun, joka voidaan räätälöidä 

toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. Lisäksi kaikki 

TwinLite-kennolevyistämme tehdyt katot ovat 

eristäviä, ja sopivat hyvin esim. lasitetuille 

terasseille tai talvipuutarhaan.
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TWINLITE -KENNOLEVYT
PLASTMO
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HUOLTOVAPAA PROFIILIJÄRJESTELMÄ
Alumiiniset profiilit ovat suunniteltu erityisesti pohjoismaiseen ilmas-
toon ja ne kestävät hyvin pohjoisia ilmasto-olosuhteita. Profiilit ovat 
45 mm leveitä ja sopivat 45 mm:n kattotuoleihin. Sirot profiilit tarkoit-
tavat, että katosta saadaan kevyt ja elegantti, mutta valonläpäisyl-
tään parempi. Asennusprofiilien väliltä voit valita profiilin, millä on 
hyvä kantokyky tai vastaavasti profiilin, millä on hyvä eristyskyky.  
Hyvän kantokyvyn saat alumiinisilla asennusprofiileilla, jotka asenne-
taan kattotuolien päällä lepäävälle poikkiruoderakenteelle. Kumiset 
asennusprofiilit puolestaan asennetaan suoraan kattotuoleihin, joiden 
väleissä on upotetut poikkiruoteet. Kuminen asennusprofiili tarjoaa 
parhaan eristyskyvyn, koska kylmäsilta saadaan katkeamaan.

PAREMPI ERISTYSKYKY  
TwinLite-kennolevyjen monikerroksinen rakenne tekee levyistä eris-
tyiskykyisiä ja lisäksi rakenne minimoi kondensaation muodostumi-
sen. Mitä paksumman kennolevyn valitset, sitä paremmin se eristää 
lämpöä. TwinLite-kennolevyn voit valita paksuudessa: 10 mm, 16 mm 
tai 32 mm. Lue lisää sivuilta 8-13. 

KEVYET JA JOUSTAVAT RATKAISUT
TwinLite 16 ja 32 mm:n kennojen erityinen ristirakenne tekee levyistä 
tavallista vahvemmat. Kennolevyn ristirakenteen ansiosta kattoraken-
teesi tarvitsee vähemmän poikkiruoteita ja näin saat elegantin sekä 
eristävän rakenteen, joka mukautuu helposti talosi arkkitehtuuriin.

KORKEALAATUISET MATERIAALIT
TwinLite- kennolevyt ovat valmistettu polykarbonaatista, joka on vah-
va, iskunkestävä ja pitkäikäinen muovimateriaali. Lisäksi TwinLite- le-
vyissä on molemmilla puolilla UV-suoja, joka vähentää auringon ai-  
heuttamaa hajoamista ja antaa säänkestävän katon. Tarjoamme  
katteelle 10 vuoden takuun.

HELPPO ASENNUS
Twinlite- kennot asennetaan profiilijärjestelmällä, jonka kanssa on 
helppo työskennellä. Yksittäiset levyt ovat helppo irrottaa ja vaihtaa, 
mikäli  tähän on tarvetta.

KESTÄVÄ
Jos profiilit eivät saa tukea koko pituudeltaan, 
valitse silloin alumiininen asennusprofiili.

ERINOMAINEN ERISTYSKYKY
Valitse kuminen asennusprofiili, jos sinulla on 
mahdollisuus asentaa katto suoraan kattotuolei-
hin, joiden väleissä on upotetut ruoteet. Tällä  
tavalla saat rakenteesta eristyskykyisen, koska 
kylmäsilta saadaan kumisen asennusprofiilin 
avulla katkeamaan.



TwinLite-kennolevy 10 mm on kondensaatiota vähentävä 

levy, jolla on hyvä eristyskyky. Se soveltuu katoksiin, eris-

tämättömille, lasitetuille terasseille ja muihin ratkaisuihin, 

joissa ei ole suurta tarvetta eristykselle.
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TWINLITE 10 MM
PLASTMO

KÄYTTÖ
  Lasitetut terassit,  
joissa on 1-lasiset ikkunat
 Kasvihuoneet
 Katokset
 Talli- ja hallirakennusten valoseinät
 Huoneisiin, joissa on eristämätön lattia

VÄRISÄVYT
Saatavissa kirkkaana sekä opaalinsävyise-
nä. Kirkkaat levyt soveltuvat paljon valoa 
tarvitseviin paikkoihin, kuten esim. kasvi-
huoneisiin. Jos sen sijaan haluat levittää au-
ringonvaloa esim. terassikatoksessa, ovat 
opaalinsävyiset levyt hyvä valinta.

ASENNUS
Levyn leveys sopii aina 990 mm:n katto-
tuolien k/k-leveyteen. Käytä aina poikkiruo-
teita levyn jäykistämiseksi. TwinLite 10 mm
voidaan myös asentaa kumisilla asennus-
profiileilla suoraan kattotuoleihin, jos poikki-
ruoteet ovat upotettu kattotuolien väleihin. 
Katso poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketau-
lukosta asennusohjeiden sivulta 16.

TIETOA

VALITSE USEISTA 
VÄREISTÄ

Kirkas Opaali
Löydät mallikappaleet hyvin varustetuista rautakaupoista. 

TEKNISET TIEDOT - TWINLITE 10 MM KIRKAS 10 MM OPAALI

Valonläpäisy (%) n. 70 n. 55

Kennorakenne X-rakenne X-rakenne

U-arvo (W/m²K) 2,5 2,5

k/k-leveys (mm) 990 990

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy +  kuminen 
asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

Max. 24 kiristämättömänä Min. 20

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + alumii-
ninen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

Max. 28 kiristämättömänä Min. 24

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°)

Levyn pituus 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C) -30– +115

Paloluokitus EN 13501-1:n mukaisesti B, s1-d0

Poikkiruodeväli
Katso lumivyöhyketaulukko  osoitteessa 
www.plastmo.fi

KATTO-
LASKURI

Löydä täydellinen 
materiaalilista katto-
ratkaisullesi täältä: 

SADEVESIJÄR-
JESTELMÄN 

LASKURI
Löydä täydellinen mate-

riaalilista sadevesijärjestel-
män ratkaisullesi täältä:
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TwinLite- kennolevy 16 mm on täydellinen valinta 

lasitetulle terassille, jossa on eristävät seinät ja lattia, ja 

jota sinä sekä perheesi haluatte käyttää suurimman osan 

vuotta. Tämä ratkaisu yhdessä eristävien ikkunoiden 

kanssa minimoi kondenssin ja antaa raikkaan sisäilman. 

TWINLITE 16 MM
PLASTMO

KÄYTTÖ
  Lasitetut terassit, joissa halutaan 
peruslämpöä suurimman osan vuotta
  Sekä eristämättömät että eristetyt, lasite-
tut terassit

  Tyylikkäät ja nykyaikaiset kasvihuoneet
  Sisääntuloaulojen ja tallirakennusten 
 valoseinät

VÄRISÄVYT
Värisävyt: kirkas, opaali ja savu.
Huomioithan, että savunsävyinen levy läpäisee 
vähiten valoa, joka saattaa tehdä talossa ole-
vista viereisistä huoneistä hämärämmät kuin 
käytettäessä kirkasta tai opaalin sävyistä.

ASENNUS
TwinLite 16 mm on saatavissa kahdessa eri
leveydessä: kattotuolien k/k-leveyteen 990
ja 1200 mm. Kapeammat levyt voidaan
asentaa kumisten asennusprofiilien avulla
suoraan kattotuolirakenteeseen, jossa on
upotetut ruoteet. Näin saat erityisen hyvän
erityksen. Katso poikkiruoteiden tarve lumivyö-
hyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.

TIETOA

Opaali Savu

VALITSE USEISTA 
VÄREISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvinvarustetuista rautakaupoista.

*Huomioithan ettei 6 m levyä ole saatavana savunvärisenä

TEKNISET TIEDOT - TWINLITE 16 MM OPAALI 16 MM SAVU 16 MM KIRKAS

Valonläpäisy (%) n. 45 n. 25 n. 60

Kennorakenne X-rakenne X-rakenne X-rakenne

U-arvo (W/m²K) 2,1 2,1 2,1

k/k-leveys (mm) 990/1200 990 990/1200

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + kumi-
nen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä  (mm)

Max. 30 kiristämättömänä Min. 26

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + alumiininen 
asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä  (mm)

Max. 34 kiristämättömänä Min. 30

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°)

Levyn pituus (m)
3,0 / 3,6 / 4,2 / 
4,8 / 6,0

3,0 / 3,6 / 4,2 /
4,8 / *

3,0 / 3,6 / 4,2 /
4,8 / 6,0

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C) -30 – +115

Paloluokitus EN 13501-1:n mukaisesti B, s2-d0

Poikkiruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko  osoitteessa www.plastmo.fi

Kirkas



TwinLite- kennolevy 32 mm:ssä on monta kerrosta sekä X-ra-

kenne, joka tekee levystä erittäin vahvan. TwinLite 32 mm on 

eristävin kennolevymme, ja se tuottaa vähiten kondensaatiota 

sekä antaa siten parhaimman sisäilman. TwinLite 32 mm:stä 

räätälöidyt katot sopivat erityisesti eristetyille, lasitetuille teras-

seille tai talvipuutarhaan, jota halutaan käyttää ympäri vuoden.
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TWINLITE 32 MM
PLASTMO

KÄYTTÖ
 Lasitetulle terassille, jossa on hyvin

 eristetty lattia ja seinät
  Talvipuutarhaan, jota halutaan käyttää 
ympäri vuoden

VÄRISÄVYT
Saatavissa opaalin- ja savunsävyisenä. 
Huomioi, että savunsävyinen levy läpäisee 
vähiten valoa, joka saattaa tehdä talossa 
olevista viereisistä huoneista 
 hämärämmät.

ASENNUS
TwinLite 32 mm sopii 1200 mm:n katto-
tuolien k/k- leveyteen. Lisäksi kattolevyt
ovat koostumukseltaan niin vahvat, että
ne ovat itsensä kantavia 6 m:n pituuteen 
asti. Katso poikkiruoteiden tarve lumivyö-
hyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 
16. Saat markkinoiden parhaiten eristävän 
tuloksen, kun asennat TwinLite 32 mm:n 
levyt kumisilla asennusprofiileilla. 
Näin vältyt kylmäsilloilta ja kondensaatiol-
ta profiileissa. 

TIETOA

VALITSE KAHDESTA 
VÄRISTÄ

Opaali Savu
Löydät mallikappaleet hyvinvarustelluista rautapaupoista.

* Huomioithan ettei 6 m levyä ole saatavana savunvärisenä

TEKNISET TIEDOT - TWINLITE 32 MM OPAALI 32 MM SAVU

Valonläpäisy (%) n. 20 n. 20

Kennorakenne X-rakenne X-rakenne

U-arvo (W/m²K) 1,5 1,5

k/k-leveys (mm) 1200 1200

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + kumi-
nen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm) 

Max. 46 kiristämättömänä Min. 42

Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + alumiini-
nen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

Max. 50 kiristämättömänä Min. 46

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°)

Levyn pituus (m)
3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 
6,0

3,0 / 3,6 / 4,2 / 
4,8*

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C) -30 – +115

Paloluokitus EN 13501-1:n mukaisesti B, s2-d0

Poikkiruodeväli
Katso lumivyöhyketaulukko  osoitteessa 
www.plastmo.fi
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KATTO-
LASKURI

Löydä täydellinen 
materiaalilista katto-
ratkaisullesi täältä: 

SADEVESIJÄR-
JESTELMÄN 

LASKURI
Löydä täydellinen mate-

riaalilista sadevesijärjestel-
män ratkaisullesi täältä:



1

3

Päätyprofiili (päätymuuria vasten)

4. VALITSE PÄÄTY- JA SIVUPEITE

3. VALITSE KATTOTYYPPI

Alumiinista asennusprofiilia käytetään 
asennettaessa kattotuoleille, joissa on 
päälleasennetut tai sisään upotetut 
poikkiruoteet. Alumiinisia asennusprofii-
leja käytettäessä saadaan saumasta 
niin vahva, ettei asennusprofiilia tarvit-
se tukea koko matkalta. Katso kuiten-
kin poikkiruoteiden tarve lumivyöhyke-
taulukosta asennusohjeiden sivulta 16. 

Käytä päällyslistaan tavallista ruu-
via. Kavenna levyä tarvittaessa. 
Muista tehdä tämä siten, että levy 
loppuu reunoissaan ehjiin kenno-
seinämiin.

ALUMIININEN ASENNUSPROFIILI

Levyn 
paksuus

Ruuvin
pituus,
päällys-
lista

Ruuvin pituus
(itseporautuva
ruuvi), asen-
nuslista

10 mm 25 mm 50 mm

16 mm 32 mm 50 mm

32 mm 50 mm 50 mm

Ruuvin täytyy mennä asennusprofiilin läpi 
kattotuoliin. Kavenna levyä tarvittaessa. 
Muista tehdä tämä siten, että levy
loppuu reunoissaan ehjiin kennoseinämiin.

Levyn 
paksuus

Ruuvin
pituus,
päällyslista

10 mm 60 mm

16 mm 60 mm

32 mm 80 mm

Kumista asennusprofiilia käytetään 
asennettaessa suoraan kattotuolei-
hin, joiden väleissä on sisään upote-
tut poikkiruoteet. Käytettäessä ku-
mista asennusprofiilia vältytään 
kylmäsilloilta profiileissa.

KUMINEN ASENNUSPROFIILI

2. VALITSE PROFIILI

1. VALITSE LEVY

Pulpettikatto
Harjakatto (Katso harjaprofiilin asennus 
osoitteessa www.plastmo.fi)
Erikoiskatto (laske itse tai kysy apua
jälleenmyyjältä tai myyntipalvelustamme).

321

1

2

3

TWINLITE KENNOLEVY KIRKAS OPAALI SAVU

10 mm k/k 990 mm • •
16 mm k/k 990 mm • • •
16 mm k/k 1200 mm • •
32 mm k/k 1200 mm • •

7 mm

3 mm

7 mm

13

14

Päätyräystäspelti

3

4

12

14

Muuripelti

3

4

Valitse sopiva katto autokatoksellesi, 
terassillesi tai talvipuutarhaasi. Seu-
raa uuden kattolaskurin ohjeita ja 
saat katollesi täydellisen tarvikeluet-
telon nopeasti ja helposti.  
Löydät laskurin osoitteesta: 
www.katto.plastmo.fi 

12

7 mm

9

TWINLITE
TARVIKELISTA

Kennolevy
Alumiininen tai kuminen asennusprofiili 
Päällyslista
Reunaprofiili
Etureunaprofiili
Päätytulppa, 2 kpl/pss.
Suodatinteippi etureunaan
Alumiiniteippi takareunaan
Alusnauha
Päätyprofiili
Muuripelti
Päätyräystäspelti
Reunapelti
Tiivistysnauha
Silikoni19
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KATTO-
LASKURI

Löydä täydellinen 
materiaalilista katto-
ratkaisullesi täältä: 

SADEVESIJÄR-
JESTELMÄN 

LASKURI
Löydä täydellinen mate-

riaalilista sadevesijärjestel-
män ratkaisullesi täältä:



Saat terassistasi tai autokatoksestasi hienomman 

valitsemalla ClickLite- kennolevyn. ClickLite- kennolevy 

on sekä eristävä että hyvin kondensaatiota minimoiva 

kennolevy ja lisäksi se on valikoimamme helpoin  

levy asentaa.
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CLICKLITE- KENNOLEVY
PLASTMO

HELPPO ASENNUS NAPSAUTUSLIITOKSELLA
Kattolevyt asennetaan suoraan poikkiruoteisiin 
 ilman asennusprofiileja. Seuraava levy napsaute-
taan paikoilleen edelliseen levyyn napsautuslii-
toksen avulla. 

KULUTUSTA KESTÄVÄ MATERIAALI
ClickLite on valmistettu polykarbonaatista, joka 
on vahva ja iskunkestävä muovimateriaali. Voit 
valita opaalinvärisestä levystä kolme eri pituutta: 
3,0 m, 3,6 m tai 4,2 m. Myönnämme levyille  
10 vuoden takuun.

TIETOA
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CLICKLITE
Kennolevyissä on napsautusliitos, joka 
tekee sen asentamisesta helpompaa kuin 
muiden vastaavien tuotteiden.

2a

1

4

5

3

2

2

7

6

3

1 4

3

2 2a

Eristävä kennolevykatto 
terassin tai autokatok-
sen katteeksi.

5

3

2

1

KAIKKI  MITÄ TARVITSET
Seinäprofiili päätymuuria vasten. Käytetään 
myös päättämään sivumuuria vasten tulevien 
levyjen reunat.

Tippalistallinen sivuprofiili. Käytetään päättä-
mään päätyräystästä päin tulevat sivut.

Etureunaprofiili valumakanavalla. Käytetään 
päättämään ClickLite-levyjen etureunat.

Tiivistyspaketti, harmaa. Riittää tiivistykseen 6 
metrin matkalle (leveyssuunassa).

ClickLite-ruuvi 100 kpl/pss. Tarve n. 8 ruuvia/m².

Plastmon silikonitiivistysmassa 100 ml.

Kennolevyt ja asennusohjeet. Sisältää 4 kpl levy-
jä, joiden peittävä leveys on yhteensä 1 m.

2a

6

4

6

5

ClickLite- kennolevy on saatavissa pituuksissa 
3,0, 3,6 ja 4,2 metriä. ClickLite- levyn paksuus 
on 16 mm ja sen väri on miellyttävä opaali. Asen-
nusohjeet tulevat kennolevyjen mukana, mutta 
löydät ne myös osoitteesta www.plastmo.fi

CLICKLITE- KENNOLEVY
KANTAVA RAKENNE

TEKNISET TIEDOT - CLICKLITE 16 MM OPAALI 

Valonläpäisy (%) n. 50

U-arvo (W/m²K) 2,2

Vaadittava katon kalte-
vuus, min. mm/m)

100 (n. 6°)

Levypituus (m) 3,0 / 3,6 / 4,2

Paloluokitus
EN 13501-1:n mu-
kaisesti B, s1-d0

Poikkiruodeväli
Katso lumivyöhyketau-
lukko  osoitteessa 
www.plastmo.fi



Trapetsi- ja aaltolevyt ovat hyvä valinta 

avonaiseen  kattoratkaisuun, jossa ei tarvita 

eristystä.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

autokatokset, avonaiset terassit tai 

pyöräkatokset. Voit myös käyttää trapetsi- ja 

aaltolevyjä tuulensuojaksi esim. parvekkeella 

tai peittämään näkymän joko roskasäiliöihin 

tai puutarhajätteisiin.
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TRAPETSI- JA AALTOLEVYT
PLASTMO

JÄRBOPRO PC JA JÄRBOLITE
Nämä trapetsilevyt ovat erityisen iskunkestäviä ja pitkäikäisiä. JärboPro 
PC- trapetsilevyt ovat valmistettu polykarbonaatista, jolla on erittäin kor-
kea iskunkestävyys. JärboLite on puolestaan valmistettu homogeenises-
ta PVC- muovista (ilman pehmennysaineita) ja se voidaan siksi kierrättää 
100 prosenttisesti. Lisäksi levyt ovat UV-suojattuja.

ECOLITE
Mikäli etsit taloudellisempaa vaihtoehtoa, on EcoLite- levy silloin hyvä valin-
ta. Se on peruslaatuinen trapetsilevy ja löytyy valikoimastamme kirkkaana. 
EcoLite- levy on valmistettu homogeenisesta PVC-muovista ja voidaan näin 
ollen kierrättää 10 prosenttisesti. EcoLite- levy on lisäksi UV-suojattu.

ASENNUS
Trapetsi- ja aaltolevyjen asennus on helppoa ja nopeaa, etkä tarvitse erikois-
työkaluja. Käytä asennuksessa siivekkeellisiä järboruuveja tai trapetsiruuve-
ja, jotka ovat optimaalisia, sillä ne ruuvataan ilman esiporausta ja samalla 
ne sallivat lämpötilan vaihteluiden aiheuttaman lämpölaajenemisen trapetsi-
levyissä.

HYVIÄ NEUVOJA 
 Trapetsi- ja aaltolevyjä ei saa varastoida (pinota) tai säilyttää suorassa 
auringonvalossa huolimatta siitä, ovatko levyt peitetty vai ei. 

 Muista käsitellä puurakenteen yläpuoli aina vaalealla 
puunkäsittelyaineella tai maalilla. 

TIETOA
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KATTO-
LASKURI

Löydä täydellinen 
materiaalilista katto-
ratkaisullesi täältä: 

SADEVESIJÄR-
JESTELMÄN 

LASKURI
Löydä täydellinen mate-

riaalilista sadevesijärjestel-
män ratkaisullesi täältä:
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ECOLITE KIRKAS

OIKEA KIINNITYS 
Muistathan valita kiinnitykseen oikeat ruuvit 
ja huomioithan, että ruuvinreikien tulee olla 
ruuvin läpimittaa suurempia, jotta levy saa 
lämpötilan vaatiman liikkumavaran. 
Plastmon siivekkeelliset järboruuvit ovat 
ihanteellisia, sillä ne ruuvataan ilman esipo-
rausta suoraan profiilin pohjaan, ja samalla 
ne sallivat lämpötilan vaihteluiden aiheutta-
man lämpölaajenemisen trapetsilevyissä. 
Vaihtoehtoisesti voit valita Plastmon siivek-
keellisen trapetsiruuvin, joka ruuvataan il-
man esiporausta suoraan profiilihuipun läpi. 
Ruuvien vähimmäistarve 12 kpl/m2.

PÄÄTYPROFIILI 
Trapetsilevyille saatavissa oleva päätyprofii-
li on käytännöllinen ja se antaa nopean, 
huolitellun sekä tiiviin ratkaisun  (kts. asen-
nusohjeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää 
tasaista seinäpintaa esimerkiksi rappausta, 
tiiltä tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. 
Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää tiivis-
tyslista paikoillaan  silloin, kun lisäpeite on 
tarpeen, esimerkiksi pystysuoran puupane-
loinnin yhteydessä. Päätyprofiilia voi käyt-
tää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

25
 m

m

40 mm

80 mm

TARVIKKEET

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,09 m  
3,00 x 1,09 m 
3,60 x 1,09 m 
4,20 x 1,09 m
4,80* x 1,09 m

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 1,04 metriä (1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,97 metriä (2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 83%
Profiili: 70/16 mm
Levyn paksuus: 0,7 mm
Käyttölämpötila: -20 °C - +55 °C 
* Tilaustuote, saatavana pidemmällä toimitusajalla

EcoLite on saanut EN 13501-1:n mukaisesti paloluokituksen 
B, s2-d0

Toivotko hyvin valoa 

läpäisevää peruslevyä,  

mutta et tarvitse eristystä? 

EcoLite- levy on silloin  

sinulle oikea valinta.
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ECOLITE
PLASTMO

  PITUUS  MÄÄRÄ 

Tiivistysnauha EcoLitelle  1,05 m  pussi à 10 kpl
Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty  4,5 x 45 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty  4,9 x 30 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm  laatikko à 200 kpl
Päätyprofiili, alumiini  1,08 m* 1 kpl
Sileä harjalevy 2-45°, kirkas  1,05 m** 1 kpl

Plastmon siivekkeellinen 
Järboruuvi tiivisteellä

Plastmon siivekkeelli-
nen trapetsiruuvi

*pituus 1,10 m, peittävä pituus 1,08 m
**pituus 1,20 m, peittävä pituus 1,05 m

  



TARVIKKEET
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Toivotko valoa läpäisevää ja 

korkealaatuista kattoa ilman 

eristyskykyä, jolla on kuitenkin 

korkea iskunkestävyys sekä 10 

vuoden takuu? Silloin JärboLite 

on sinulle oikea valinta.

JÄRBOLITE
PLASTMO

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 1,04 metriä 
(½ profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,97 metriä 
(1½ profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 45%
Profiili: 75/20 mm
Levyn paksuus: 0,9 mm
Takuuaika: 10 vuotta
Käyttölämpötila: -20°C - +55°C

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 1,04 metriä 
(½ profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,97 metriä 
(1½ profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 38%
Profiili: 75/20 mm
Levyn paksuus: 0,9 mm
Takuuaika: 10 vuotta
Käyttölämpötila: -20°C - +55°C

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 1,04 metriä 
(½ profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,97 metriä 
(1½ profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 82%
Profiili: 75/20 mm
Levyn paksuus: 0,9 mm
Takuuaika: 10 vuotta
Käyttölämpötila: -20°C - +55°C

JÄRBOLITE OPAALI JÄRBOLITE SAVUJÄRBOLITE KIRKAS

½ profiilin limitys

PÄÄTYPROFIILI 
Trapetsilevyille saatavissa oleva päätyprofii-
li on käytännöllinen ja se antaa nopean, 
huolitellun sekä tiiviin ratkaisun  (kts. asen-
nusohjeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää 
tasaista seinäpintaa esimerkiksi rappausta, 
tiiltä tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. 
Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää tiivis-
tyslista paikoillaan silloin, kun lisäpeite on 
tarpeen, esimerkiksi pystysuoran puupane-
loinnin yhteydessä. Päätyprofiilia voi käyt-
tää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

25
 m

m

40 mm

80 mm

JÄRBOLITEN ETUJA
n  Korkea laatu:
 - suuri iskunkestävyys
 - hyvä säänkestävyys
 - lisä UV-suoja
n  Pitkä takuuaika (10 vuotta)
n  Ympäristöystävällinen

VÄLTY LEVÄN MUODOSTUMISELTA
JärboLitella on ainutlaatuinen muotoilu, joka 
antaa mahdollisuuden huomaamattomaan 
saumaan (½ profiilin limitys). Tämä 
vähentää levän muodostumista levyjen 
saumoissa.

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,05 m 
3,00 x 1,05 m
3,60 x 1,05 m
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,05 m  
3,00 x 1,05 m 
3,60 x 1,05 m 
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m 

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,05 m  
3,00 x 1,05 m 
3,60 x 1,05 m 
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m 

JärboLite on saanut EN 13501-1:n mukaisesti paloluokituksen B, s2-d0

  PITUUS  MÄÄRÄ 

Tiivistysnauha JärboPro PC*  1,05 m  pussi à 10 kpl
Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty  4,5 x 45 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty  4,9 x 30 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm laatikko à 200 kpl
Päätyprofiili, alumiini  1,08 m** 1 kpl
Sileä harjalevy 2-45°, kirkas  1,05 m*** 1 kpl

Plastmon siivekkeellinen 
Järboruuvi tiivisteellä

Plastmon siivekkeelli-
nen trapetsiruuvi

OIKEA KIINNITYSTAPA 
Muistathan valita kiinnitykseen oikeat ruuvit 
ja huomioithan, että ruuvinreikien tulee olla 
ruuvin läpimittaa suurempia, jotta levy saa 
lämpötilan vaatiman liikkumavaran. 
Plastmon siivekkeelliset järboruuvit ovat 
ihanteellisia, sillä ne ruuvataan ilman esipo-
rausta suoraan profiilin pohjaan, ja samalla 
ne sallivat lämpötilan vaihteluiden aiheutta-
man lämpölaajenemisen trapetsilevyissä. 
Vaihtoehtoisesti voit valita Plastmon siivek-
keellisen trapetsiruuvin, joka ruuvataan il-
man esiporausta suoraan profiilihuipun läpi. 
Vähimmäistarve 12 kpl/m2.

*Soveltuu myös JärboLitelle
**pituus 1,10 m, peittävä pituus 1,08 m
***pituus 1,20 m, peittävä pituus 1,05 m
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JÄRBOPRO PC 
TRAPETSI

PLASTMO

Plastmon siivekkeellinen 
Järboruuvi tiivisteellä

PÄÄTYPROFIILI 
Trapetsilevyille saatavissa oleva päätyprofii-
li on käytännöllinen ja se antaa nopean, 
huolitellun sekä tiiviin ratkaisun  (kts. asen-
nusohjeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää 
tasaista seinäpintaa esimerkiksi rappausta, 
tiiltä tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. 
Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää tiivis-
tyslista paikoillaan myös silloin, kun lisäpei-
te on tarpeen, esimerkiksi pystysuoran 
puupaneloinnin yhteydessä. Päätyprofiilia 
voi käyttää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

25
 m

m

40 mm

80 mm

JÄRBOPRO PC-TRAPETSILEVYN EDUT

n ERITTÄIN suuri iskunkestävyys - levyt 
on valmistettu polykarbonaatista - 
 melkein mahdottomia lyödä rikki

n Voidaan käyttää lämpötiloissa -50 - + 
100 °C

n Pitkä takuu (15 vuotta)
n Samat lisävarusteet kuin muissakin 

Plastmon trapetsilevyissä

JÄRBOPRO PC OPAALI

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 0,99 metriä  
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä  
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 45%
Profiili: 76/18 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm
Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n  
mukaisesti paloluokituksen B, s1-d0

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m

JÄRBOPRO PC SAVU

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 0,99 metriä  
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä  
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 35%
Profiili: 76/18 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm
Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n  
mukaisesti paloluokituksen B, s1-d0

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m

JÄRBOPRO PC KIRKAS

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 0,99 metriä  
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä  
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 90%
Profiili: 76/18 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm
Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n  
mukaisesti paloluokituksen B, s1-d0

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m
6,00 x 1,04 m

Onko toiveenasi valoa läpäisevä, ainutlaatuinen 

katto, jolla on erityisen suuri iskunkestävyys ja 15 

vuoden takuu? Etkö myöskään tarvitse eristysky-

kyä? JärboPro PC on silloin oikea valinta. 

1 profiilin limitys

Plastmon siivekkeelli-
nen Trapetsiruuvi

OIKEA KIINNITYS 
Muistathan valita kiinnitykseen oikeat ruuvit ja 
huomioithan, että ruuvinreikien tulee olla ruuvin 
läpimittaa suurempia, jotta levy saa lämpötilan 
vaatiman liikkumavaran. Plastmon siivekkeelli-
set järboruuvit ovat ihanteellisia, sillä ne ruuva-
taan ilman esiporausta suoraan profiilin poh-
jaan, ja samalla ne sallivat lämpötilan 
vaihteluiden aiheuttaman lämpölaajenemisen 
trapetsilevyissä. Vaihtoehtoisesti voit valita 
Plastmon siivekkeellisen trapetsiruuvin, joka 
ruuvataan ilman esiporausta suoraan profiilihui-
pun läpi. Ruuvien vähimmäistarve 12 kpl/m2.

  PITUUS  MÄÄRÄ 

Tiivistysnauha JärboPro PC  1,05 m  pussi à 10 kpl
Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty 4,5 x 45 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm laatikko à 200 kpl
Päätyprofiili, alumiini  1,08* 1 kpl
Sileä harjalevy, kirkas  1,05** 1 kpl
Harjalevy JärboPro PC 5-25°, kirkas tai savu 1,26 m***  1 kpl
Päätylevy 135° JärboPro PC, kirkas tai savu 1,26 m*** 1 kpl
Kulmalevy 90° JärboPro PC, kirkas tai savu 1,26 m***  1 kpl

TARVIKKEET

*pituus 1,10 m, peittävä pituus 1,08 m **pituus 1,20 m, peittävä pituus 1,05 m ***pituus 1,27 m, peittävä pituus 1,26 m

 



Plastmon siivekkeellinen 
Järboruuvi tiivisteellä

PÄÄTYPROFIILI 
Aaltolevylle saatavissa oleva päätyprofiili on 
käytännöllinen ja se antaa nopean, huolitel-
lun sekä tiiviin ratkaisun  (kts. asennusoh-
jeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää tasais-
ta seinäpintaa esimerkiksi rappausta, tiiltä 
tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. 
Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää tiivis-
tyslista paikoillaan myös silloin, kun lisäpei-
te on tarpeen, esimerkiksi pystysuoran 
puupaneloinnin yhteydessä. Päätyprofiilia 
voi käyttää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

25
 m

m

40 mm

80 mm

JÄRBOPRO PC-AALTOLEVYN EDUT

n ERITTÄIN suuri iskunkestävyys - levyt 
on valmistettu polykarbonaatista 

 -  melkein mahdottomia lyödä rikki

n Voidaan käyttää lämpötiloissa -50 - + 
100 °C

n Pitkä takuu (15 vuotta)

JÄRBOPRO PC AALTO SAVU

Muoto: Aalto
Peittävä leveys: 0,99 metriä  
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä  
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: 35%
Profiili: 76/15 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm
Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n  
mukaisesti paloluokituksen B, s1-d0

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m

JÄRBOPRO PC AALTO KIRKAS

Muoto: Aalto
Peittävä leveys: 0,99 metriä  
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä  
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy kirkas: 90%
Profiili: 76/15 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm
Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n  
mukaisesti paloluokituksen B, s1-d0

LEVYN KOKO  

2,40 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m

Onko toiveenasi valoa läpäisevä, ainutlaatuinen katto, jolla  

on erityisen suuri iskunkestävyys ja 15 vuoden takuu?

Etkö myöskään tarvitse eristyskykyä?

JärboPro PC Aalto on silloin oikea valinta.

OIKEA KIINNITYS 
Muistathan valita kiinnitykseen oikeat ruuvit ja 
huomioithan, että ruuvinreikien tulee olla ruuvin 
läpimittaa suurempia, jotta levy saa lämpötilan 
vaatiman liikkumavaran. Plastmon siivekkeelli-
set järboruuvit ovat ihanteellisia, sillä ne ruuva-
taan ilman esiporausta suoraan profiilin poh-
jaan, ja samalla ne sallivat lämpötilan 
vaihteluiden aiheuttaman lämpölaajenemisen 
trapetsilevyissä. Ruuvien vähimmäistarve 12 
kpl/m2.
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TARVIKKEET AALTO

*pituus 1,10 m, peittävä pituus 1,08 m **pituus 1,20 m, peittävä pituus 1,05 m 

 

JÄRBOPRO PC
AALTO

PLASTMO

 PITUUS  MÄÄRÄ 

Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm pussi à 50 kpl
Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty 4,9 x 30 mm laatikko à 200 kpl
Päätyprofiili, alumiini 1,08* 1 kpl
Sileä harjalevy, kirkas 1,05** 1 kpl



SunGlaze- valokatelevyllä saat hienon arkkitehtoni-

sen kokonaisuuden, joka toimitetaan eleganteilla 

ja vahvoilla, eloksoiduilla asennusprofiileilla. 

SunGlaze- levyä käytetään monen tyyppisiin  

kattoihin, silloin kun ei ole tarvetta eristykselle. 

SunGlaze on elegantti ratkaisu erilaisiin katoksiin.
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SUNGLAZE- 
VALOKATELEVY

PLASTMO

KÄYTTÖ
Autokatoksiin, avoimille ja katetuille terasseille,  bensa-asemille, 
kuisteille, katetuille kävelyalueille ja katetuille uima-allasalueille.

HUOLTOVAPAAT ASENNUSPROFIILIT
SunGlaze- valokatelevy kootaan huoltovapailla profiileilla, jotka  
ovat tehty eloksoidusta alumiinista piilotetuilla ruuveilla. Eleganttia 
ja helppoa.

KORKEALAATUISET MATERIAALIT
Kattolevyt ovat valmistettu polykarbonaatista, joka on vahva ja is-
kunkestävä muovimateriaali pitkällä eliniällä. Levyjen yläpuoli on 
UV-suojattu, mikä vähentää auringon aiheuttamaa hajoamista ja 
antaa säänkestävän katon. Tarjoamme Sunglaze -katteelle  
10 vuoden takuun.

VÄRISÄVYT
Saatavissa kirkkaana sekä savun värisenä. Huomioi, että savunsä-
vyinen levy läpäisee vähiten valoa, mikä saattaa tehdä talossa 
 olevista viereisistä huoneista hämärämmät.

HELPPO ASENTAA 
SunGlaze- valokatelevyt asennetaan nopeasti siihen kuuluvien alu-
miinisien asennusprofiilien avulla. Se voidaan asentaa suoraan kat-
totuoleihin 598 mm:n k/k väleillä. Vaihtoehtoisesti se voidaan asen-
taa kattotuolien päällä lepäävien poikkiruoteiden päälle. Katso 
poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeista s. 16. 

TIETOA
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KATTO-
LASKURI

Löydä täydellinen 
materiaalilista katto-
ratkaisullesi täältä: 

SADEVESIJÄR-
JESTELMÄN 

LASKURI
Löydä täydellinen mate-

riaalilista sadevesijärjestel-
män ratkaisullesi täältä:
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SUNGLAZE- VALOKATELEVY
KANTAVA RAKENNE
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7

6

4

2

1

KAIKKI, MITÄ TARVITSET
SunGlaze 4 mm kirkas tai

SunGlaze 4 mm savu

Asennusprofiili

Päällyslista

Peitelista

Päätytulppa

Universaaliruuvi 4,8x35 mm

Lukitusruuvi 5,5x19 mm

3

8

5

SUNGLAZE- VALOKATELEVY
Elegantti kateratkaisu

1 2

6

7

8

4

3

Profiilisetti:

5
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Kirkas Savu

VALITSE USEISTA 
VÄREISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvinvarustetuista rautakaupoista.

SUNGLAZEN EDUT

n  Hieno, läpinäkyvä levy, joka näyttää 
karkaistulta lasilta

n Vesitiivis asennus ilman silikonia   
 tai kumitiivisteitä

n Vapaa levyjen lämpöliike

n Suuri kestävyys lumi- ja tuulikuormia   
 vastaan

n Lähes mahdonta lyödä rikki

n Yksinkertainen, nopea ja varma   
 asennus

n Piilotetut ruuvit

n Vähäinen huoltotarve

*Alumiiniprofiilit täytyy valssata

TEKNISET TIEDOT - SUNGLAZE 4 MM KIRKAS 4 MM SAVU

Valonläpäisy (%) n. 90 n. 20

U-arvo (W/m²K) (9% pienempi kuin saman paksui-
sella lasilla) 5,29

k/k-leveys (mm) 585

Levyn korkeus (mm) 21

Kokonaiskorkeus asennusprofiili, levy ja päällysli-
sta (mm) 34

Levyn pituus (m) 3,0 / 3,6 / 4,2

Levyn paino (kg/m2) 5,05 (2,94 kg/m)

Kokonaispaino (kg/m) 7,40

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C) -30 - +115

Vaadittava katon kaltevuus min. (mm/m) 50 (n. 3°)

Paloluokitus EN 13501-1 mukaisesti B, s1-d0

UV-suojaus UV-suojaus levyn yläpinnassa

Äänenvaimennus n. 23 db

Pienin säde kylmätaivutuksen kohdalla s = 4000 mm

Poikkiruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Saatavissa kirkkaana ja savun värisenä. Huomioi, että savunsävyinen levy läpäisee vähiten
valoa, mikä saattaa tehdä talossa olevista viereisistä huoneista hämärämmät.
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Lägg en silikonsträng 
där skivorna överlappar.

Droppstopp skiva

DROPSTOP-TUOTTEET

DropStop-alumiiniprofiili 3000 mm
ja 4000 mm

DropStop-ruuvi, 100 kpl/pss.

DropStop-kaarilevy 600 x 1600 mm

Levyt asennetaan katetun sisäänkäyn-
nin ja/tai terassin alle ja niiden asennus 
vie vain muutaman tunnin. Levyt toimi-
tetaan 1600 mm pitkinä ja 600 mm 
 leveinä. Levyt asennetaan 100 mm:n 
 limityksellä ja niiden peittävä leveys on 
1500 mm. Levyjen kaato tulee olla  
n. 15mm/m

Aallonkorkeudeksi tulee n. 80 mm 
käytettäessä 600 mm:n k/k poikkiruo-
deväliä ja 48 mm:n poikkiruoteita. 
Käytettäessä 36 mm:n poikkiruoteita 
600 mm:n k/k poikkiruodeväleillä, tu-
lee aallonkorkeudeksi 55 mm. DROPSTOP:N ETUJA

n Suojaa terassiasi ei-toivotuilta,
 katolta tippuvilta pisaroilta 

n  Voidaan asentaa katetun 
sisäänkäynnin, terassin tai 
parvekkeen alle

n  Helppo lyhentää ja asentaa 

ALUSKATE TERASSEILLE JA PARVEKKEILLE

DROPSTOP

10
 cm

 ov
erl

ap
p

Legg tetningsmassen i
plateskjøtene, der
platene overlapper.

DryppStop plate

Levyt asetetaan alumiiniprofiileihin 
(3000 mm tai 4000 mm). Alumiinipro-
fiilit ruuvataan kiinni poikkiruoteisiin it-
seporautuvilla ruuveilla. Katso
asennusohje ennen asennusta. Levyt 
voidaan myös asentaa jälkikäteen val-
miisiin parvekkeisiin ja terasseihin. 

DropStop-aluskatejärjestelmä estää vettä valumasta alas 

puuterassien ja parvekkeiden läpi. Järjestelmä koostuu 

kevyistä muovilevyistä ja alumiiniprofiileista. Levyt asen-

netaan, kun terassi tai parveke on valmis. Pinnat, jotka 

aikaisemmin kastuivat sateella, pysyvät kuivina tämän 

 yksinkertaisen ratkaisun avulla.

Laita raita silikonia levyjen 
limityskohtaan.

DropStop-levy 10
0 m

m:n 
lim

ity
s
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Plastmo tarjoaa helppoja ja tehokkaita vedenpoisto- sekä kattoratkaisuja,  
jotka ovat suunniteltu huomioon ottaen pohjoismainen, vaativa ilmasto. Katso 
koko valikoima osoitteessa www.plastmo.fi

LÖYDÄ TULEVAISUUDEN TEHOKKAAT VEDENPOISTO-
RATKAISUT OSOITTEESTA WWW.PLASTMO.FI

TÄRKEITÄ NEUVOJA
KATTORAKENNE
Suosittelemme käytettäväksi rakenteissa liima-
puuta, joka takaa suoran, tasaisen ja muoton-
sa pitävän ratkaisun. Mikäli et käytä liimapuu-
ta, huomioithan, että rakenteisiin tulee 
asentaan vähintään yksi poikkiruode etu- ja ta-
kareunan väliin. Tämä takaa vahvemman ja jäy-
kemmän rakenteen. Katso poikkiruoteiden tar-
ve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden 
sivulta 16. HUOM! Kennolevyt on aina asennet-
tava siten, että ne saavat tukea etu- ja takareu-
noistaan.

ERISTYS
Älä koskaan eristä valoa läpäisevän katon ala-
puolta mineraalivillalla tai muulla vastaavalla, 
sillä tämä voi aiheuttaa levyjen kuumenemisen 
ja siten tulipalovaaran.

KATOLLA KÄVELY
Jos sinulla on tarvetta kävellä katolla esimeer-
kiksi pesun aikana, huomioithan, että sinun tu-

lee asettaa laudat tms. ratkaisu kävelyä var-
ten. Älä koskaan kävele katolla pelkästään 
levyjen päällä.

PUHDISTUS
Puhdista kattolevyt lämpimällä vedellä ja peh-
meällä harjalla tai sienellä. Voit myös käyttää 
laimeaa saippualiuosta (ilman hankausaineita 
tai emäksisiä liuotusaineita). Älä puhdista levy-
jä suorassa auringonpaisteessa tai yli 25 as-
teen lämpötilassa. Myöskään korkeapainepe-
suria ei saa käyttää, sillä se voi pilata levyn 
pinnan ja painaa veden ei-toivottuihin paikkoi-
hin. Älä koskaan käytä liuotusaineita tai happa-
mia ja emäksisiä tuotteita, sillä ne voivat vai-
kuttaa levyihin ja tiivisteisiin.

TUULETUS
Lasitettu terassi tulee tuulettaa erityisesti kuu-
mina kesäpäivinä, koska lämpötila voi nousta 
korkeaksi. Lämmittämätön, lasitettu terassi 
täytyy tuulettaa, jotta vältyttäisiin sään vaihte-

lun aiheuttamalta kondensaatiolta.

SÄILYTYS
Säilytä levyjä tasaisella alustalla ja valolta pei-
tettynä, jos säilytät niitä ulkotiloissa. Kattolevy-
jä ei saa pinota säilytykseen suoraan auringon-
valoon. Vältä pidempiaikaista säilytystä 
suojamuovin kanssa. Suojamuovi on poistetta-
va heti, kun levyt ovat asennettu.

POISTA LUMI KATOLTA
Älä anna lumen kerääntyä katolle vaan poista 
se säännöllisin väliajoin, jotta vältyttäisiin kat-
tolevyjen sekä kattorakenteiden ylirasitukselta.

HUOM! Muista aina, että kattorakenteen 
yläpuoli täytyy käsitellä vaalealla puunkä-
sittelyaineella tai maalilla. Ethän käytä li-
peää sillä se vaikuttaa tiivisteisiin.
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VALITSE OIKEA 
 SADEVESIJÄRJESTELMÄ KATOLLESI

Valkoinen Harmaa Grafiitinharmaa Ruskea Musta

Valkoinen Musta

Plastmon muovinen sadevesi-
järjestelmä on osoittanut vah-
vuutensa yli puolen vuosisadan 
ajan. Ilmansaasteet tai ranni-
kon suolapitoinen, kostea ilma 
ei vaikuta muoviin joten se on 
vahva ja vakaa materiaali, joka 
kestää vuosia eteenpäin. 

MUOVINEN
SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Sinkkinen sadevesijärjestelmä 
on kestävä, elegantti ja se täy-
dentää talosi ul konäön. Sinkki 
saa ajan saatossa kauniin pati-
nan, jota nykyisin toivotaan niin 
remontoitaessa kuin myös uu-
disrakentamisessakin. Patinoitu-
nut Arkki tehti- sadevesijärjestel-
mä on arvokkaan näköinen joka 
mukautuu tyyliin kuin tyyliin. 
Sinkki on lisäksi säänkestävä 
materiaali, ja se kestää vaativia 
ilmasto-olosuhteita. 

Nordic Steel -sadevesijärjestel-
mä on suunniteltu siten, että 
se integroituu esteettisesti ja 
toiminnallisesti muuhun katto-
rakenteeseen. Kuumasinkityllä 
ja maalatulla sadevesijärjestel-
mällä on 20 vuoden takuu. 
Nordic Steel -sadevesijärjestel-
mä on valmistettu ottaen huo-
mioon pohjolan ympäristön 
vaatimukset.

SINKKINEN ARKKITEHTI-
SADEVESIJÄRJESTELMÄ

NORDIC STEEL -SADEVESIJÄR- 
JESTELMÄ LAATUTERÄKSESTÄ
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Kennolevy
Alumiininen tai kuminen asennusprofiili 
Päällyslista
Reunaprofiili
Etureunaprofiili
Päätytulppa, 2 kpl/pss.
Suodatinteippi etureunaan
Alumiiniteippi takareunaan
Alusnauha
Päätyprofiili
Muuripelti (kts. s. 8)
Päätyräystäspelti (kts. s. 8)
Reunapelti (kts. s. 8)
Tiivistysnauha
Silikoni19

Tekninen piirustus - TwinLite 

Lue asennusohje huolellisesti läpi, ennen 
kuin aloitat asennuksen.

TwinLite asennetaan kattorakenteeseen, 
joka on sopeutettu paikallisiin olosuhteisiin. 
Kattotuolien väleihin tai päälle on asennetta-
va poikkiruoteet sen perusteella, kuinka pal-
jon lunta alueella sataa. Epäselvissä tapauk-
sissa tulee aina asentaa ylimääräisiä 
poikkiruoteita, jotta rakenteesta tulee vah-
vempi ja jäykempi. Talvipuutarhoihin tulee 
käyttää muotonsa pitävää puuta, kuten lii-
mapuuta. Kattotuolien etäisyyden (keskeltä 
keskelle, k/k) täytyy olla 990 tai 1200 mm 
riippuen siitä, minkä levyinen levy valitaan. 
Tämä etäisyys on tärkeä, jotta asennus su-

juisi ongelmitta. Etäisyyden ollessa pienem-
pi, voi levyä sahata myös leveyssuunnassa. 
Levy täytyy tukea sekä etu- että takareu-
nasta, jotta järjestelmä toimisi. Katon kalte-
vuuden täytyy olla min. 30 mm/m (n. 2°). 
Levyjen suojamuovi poistetaan sitä mukaa 
kun levyt asennetaan.

TwinLite toimitetaan useissa standardipi-
tuuksissa. Jos levyjä täytyy sahata pituus- 
tai leveyssuunnassa, voi tämän tehdä 
 hienohampaisella sahalla tai kulmahiomako-
neella. Jos levyjä sahataan leveyssuunnas-
sa, tehdään se niin, että reunat loppuvat 
ehjiin kennoseinämiin. Levyn leveyden täy-
tyy olla 10 mm pienempi kuin kattotuolien 

keskeltä keskelle (k/k) etäisyys. Kennolevy-
jen kennot puhdistetaan pölynimurilla. Twin-
Lite asennetaan tavallisilla työkaluilla. 
 Levyjen etureunojen täytyy yltää 1/3 
 sadevesikourun yläpuolelle (tyypillisesti n. 
50 mm), jotta saadaan aikaan hyvä veden-
poisto.

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

ENNEN KUIN ALOITAT

KANTAVA RAKENNE

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

TwinLite 16 mm (k/k 990 mm)
TwinLite 32 mm (k/k 1200 mm)

TwinLite 10 mm (k/k 990 mm)
TwinLite 16 mm (k/k 990 ja 1200 mm)
TwinLite 32 mm (k/k 1200 mm)

TwinLite 10 mm (k/k 990 mm)
TwinLite 16 mm (k/k 990 ja 1200 mm)
TwinLite 32 mm (k/k 1200 mm)

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Alumiininen tai kuminen 
asennusprofiili 

Alumiininen tai kuminen 
asennusprofiili 

Alumiininen 
 asennusprofiili 

990 mm

1200 mm

Katso oikea ruodeväli 
lumivyöhyketaulukosta.

990 mm

1200 mm

Katso oikea ruodeväli 
lumivyöhyketaulukosta.

Huom! TwinLite-levyissä on ylimääräi-
nen UV-suoja molemmilla puolilla levyä 
käyttöiän pidentämiseksi. Tämä mahdol-
listaa materiaalin maksimaalisen käytön 
vinoissa leikkauksissa.
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Ruoderakenne ruuvein asennetuilla, alumiinisilla asennusprofiileilla1

Alumiinisia asennusprofiileja käytetään kattotuolirakenteessa, jossa on päällerakennetut poikkiruoteet. Jos poikkiruoteet on upotettu, voidaan käyttää 
kumisia asennusprofiileja. Sekä alumiinisien että kumisien asennusprofiilien asennusperiaate on sama. Seuraavassa ohjeessa näytetään viimeksi 
 mainittu asennustapa.

Periaate

30 mm

5 mm

 Kulmahiomakone tai 
hienohampainen saha

 Työpukki
 Mittanauha
 Taittomitta

 Lyijykynä
 Suojalasit
 Kuulosuojaimet
 Niittipistooli tai nauloja
 Vasara

 Pora- ja ruuvikone
 Rautasaha 
 Mattoveitsi
 Tikkaat

TARVITSET SEURAAVIA

Katso oikea poikkiruodeväli
lumivyöhyketaulukosta s. 16.

4



2

Kumiset asennusprofiilit asennetaan suoraan kattotuoleille. Kattotuolien välien on oltava k/k 990 mm tai 1200 mm, riippuen levyn valinnasta.
* Huomioithan, että alumiiniset asennusprofiilit asennetaan ruuvaamalla ne pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla.

Kattotuolirakenne upotetuilla ruoteilla ja nauloilla asennetuilla, 
kumisilla asennusprofiileilla

k/k

Periaate

80 mm

Naulausväli*
maks. 350 mm

3 TwinLite-levyn mittaus

5 mm

25 mm

5 mm

50 mm

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Levyn katkaisu
pituussuunnassa

Katkaise levy pituussuunnassa kulmahiomakoneel-
la tai hienohampaisella sahalla.

Suojamuovi

Poista suojamuovi levyn alapuolelta ennen asen-
nusta. HUOM! Levyssä on UV-suoja molemmilla 
puolilla levyä. Siksi ei ole väliä, mikä on levyn ylä- 
tai alapuoli.

Voi olla tarpeellista sovittaa reunimmaisten levyjen 
leveyttä. Tee tämä siten, että ne loppuvat reunoissaan 
ehjiin kennoseinämiin. Levyn leveyden täytyy olla 10 
mm pienempi kuin kattotuolien k/k-leveyden.

k/k  ÷ 10 mm

Suodatinteippi ja alumiiniteippi

Asenna alumiiniteippi siihen päähän, joka tulee muurin puolelle.
Sulje sadevesikourun puolelle tulevan levyn pää suodatinteipillä.

Imuroi kennolevyn kennot.

Levyjen ja päällyslistojen asennus

Periaate

12
0 m

m

Ruuvausväli
maks. 350 mm

5 mm

5 mm

25 mm

30 mm

Imurointi
Levyn katkaisu 
 leveyssuunnassa4 5 6

7 8

9

6



TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Reunapellin sijoitus – 10 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 16 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 32 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapelti kumisen asennusprofiilin kanssa13

Reunapellin sijoitus – 10 mm. 
Käännä ulommainen kumilista kohti 
päällyslistaa ja poista ulommainen 
kumilista asennusprofiilista.

Reunapellin sijoitus – 16 mm. 
Käännä ulommainen kumilista kohti 
päällyslistaa ja poista ulommainen 
kumilista asennusprofiilista.

Reunapellin sijoitus – 32 mm. 
Käännä ulommainen kumilista kohti 
päällyslistaa ja poista ulommainen 
kumilista asennusprofiilista.

Reunapelti alumiinisen asennusprofiilin kanssa14

Aseta reunaprofiili (3 erilaista: 10 mm, 16 mm ja 
32 mm) valittuna levyn paksuuden perusteella. 
Reunaprofiilin täytyy olla 15 mm levyä lyhyempi.

Reunaprofiilin sijoitus – 10 mm.
Poista ulommainen kumilista  
päällyslistasta.

Reunaprofiilin sijoitus – 16 mm.
Poista ulommainen kumilista  
päällyslistasta.

Reunaprofiilin sijoitus – 32 mm. 
Käännä ylimmäinen kumilista  
kohti päällyslistaa.

15 mm

Reunaprofiili kumisen asennusprofiilin kanssa11

Reunaprofiilin sijoitus – 10 mm. 
Käännä ulommainen kumilista 
kohti päällyslistaa ja poista ulom-
mainen kumilista asennuslistasta.

Reunaprofiilin sijoitus – 16 mm. 
Käännä ulommainen kumilista koh-
ti päällyslistaa ja poista ulommai-
nen kumilista asennuslistasta.

Reunaprofiilin sijoitus – 32 mm. 
Käännä ulommainen kumilista 
kohti päällyslistaa ja poista ulom-
mainen kumilista asennuslistasta.

Reunaprofiili alumiinisen asennusprofiilin kanssa12

Reunaprofiili10

7



TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Reunapelti peitteen kanssa

Reunapellit (14) täytyy limittää 10-20 mm. Asennus 
täytyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta. Päätyräys-
täspellit (13) täytyy limittää 10-15 mm. Asennus täy-
tyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta.

Reunapellit (14) täytyy limittää 10-20 mm. Asennus 
täytyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta. Muuri urite-
taan ja muuripelti (12) asennetaan n. 10 mm:n limi-
tyksellä alimpana kaatosuunnasta aloitettuna. 

15

Suojamuovin poisto levyn päältä18

Etureunaprofiilin asennus16

400 m
m

Päätytulppien asennus ja silikonilla 
saumaus17

5 mm

3 mm

13 12

14 14
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HUOM! Laita katolle laudat kävelyä varten, ennen kuin asennat 
 päätyprofiilin.

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

37 mm

Esiporaus

990 mm

23 mm

Sahaa päätyprofiiliin merkitsemäsi kohdat.Merkitse lyijykynällä kohdat, joissa 
 päällyslistat kohtaavat päätyprofiilin.

Urita muuri 37 mm päällyslistan yläpuolelta. 
Tee urasta vähintään 4 mm korkea ja 
 vähintään 6 mm syvä.

Ruuvaa päätyprofiili muuriin. Saumaa 
 päätyprofiilin yläreuna ja päällyslistaa kohti 
oleva alareuna.

Poraa reiät enintään 900 mm:n välein 
profiilin yläpäässä olevaan porausuraan.

Sahaa 100 mm:n pätkä päätyprofiilia ja 
aseta se peittämään yhteen kiinnitetty-
jen päätyprofiilien saumakohta.

Pidennys

100 mm

Asenna alusnauha kennolevyjen päälle, 
päällyslistojen väliin. Asenna alusnauha 
50 mm seinästä.

Aseta päätyprofiilit toisiinsa kiinni.

50 mm

6 mm

4 
m

m
1 2 3 Poista sahaamasi siivekkeet pihdeillä.

4 5 6

7 8 9

50 mm

PÄÄTYPROFIILI PÄÄTYMUURIA VASTEN (ALUMIINIPROFIILI)
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Ø 7 mm

maks. 400 mm

100 mm

45 mm

51 mm

65 mm

51 mm 10-35°

35 mm

60 mm

51 mm

2 3

4 5

1

HARJAPROFIILI
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TRAPETSIKATTO

2

Päätyprofiili Levyjen asetus

Paina päätyprofiili takamuuria vasten ja naulaa se kiinni ruoteeseen. 
Päätyprofiilit asennetaan toisiinsa kiinni vähintään 20 mm:n limityksellä.

Tee levyille aina vähintään 200 mm:n limitys pituussuunnassa. 
Tee tämä siten, että limitys tulee aina ruoteen päälle.

Asenna tiivistyslista puurakenteen ja trapetsilevyn väliin, alimman ruoteen kohdalle.

200 m
m

50 mm

1 2

3

Luo mukana tuleva asennusohje huolellisesti 
läpi ennen terassikaton asennuksen aloittamis-
ta. Se puoli kattorakenteesta, joka on ylöspäin 
(levyjä kohti), tulee maalata valkoiseksi. Valkoi-
nen väri imee itseensä vähiten lämpöä ja näin 

halutaan välttyä siltä, että levyt sulaisivat ko-
vassa auringonpaisteessa. Mikäli lyhennät le-
vyjä, käytä hienohampaista sahaa. Katon kal-
tevuuden täytyy olla vähintään 30 mm/m (n. 
2°).  Terassikatto tulee aina asentaa kattotuoli-

rakenteelle, jossa on poikkiruoteet. Katso poikki-
ruoteiden ohje lumivyöhyketaulukosta sivulta 16.

ENNEN KUIN ALOITAT

Katso oikea poikkiruodeväli
lumivyöhyketaulukosta s. 16.

HUOMIOI! Asenna JärboPro PC-levyt niiden pinnassa 
olevien ohjeiden mukaisesti UV-suoja ylöspäin.

12



TRAPETSIKATTO

Asenna trapetsikatto oikealla limityk-
sellä katon kaltevuuteen nähden.

EcoLite ja JärboPro PC

1 profiiliin limitys - min. 100 mm/m (n. 6°)

2 profiiliin limitys - min. 30 mm/m (n. 2°)

Min. 6°

Min. 2°

½ profiiliin limitys - min. 100 mm/m (n. 6°)

2 profiiliin limitys - min. 30 mm/m (n. 2°)

Järbolevy

Min. 6°

Min. 2°

Trapetsiruuvi

Ruuvaa trapetsiruuvi ilman esiporausta suoraan trapetsilevyn profiilin-
huipun läpi, kunnes tiiviste on tiukasti kiinni levyssä. Kiinnitä ruuveja 
joka toiseen profiiliinhuippuun alimman ja ylimmän ruoteen kohdalla. 
Ruuvaa ylimmän ja alimman ruoteen välissä oleviin ruoteisiin ruuvi 
joka kolmannen profiilinhuipun kohdalle (n. 12 ruuvia/m²).

5

HUOM!

HUOM!

Järboruuvi

Ruuvaa Järboruuvi ilman esiporausta suoraan trapetsilevyn profiilin-
pohjan läpi, kunnes tiiviste on tiukasti kiinni levyssä. Kiinnitä ruuveja 
joka toiseen profiiliinpohjaan alimman ja ylimmän ruoteen kohdalla. 
Ruuvaa ylimmän ja alimman ruoteen välissä oleviin ruoteisiin ruuvi 
joka kolmannen profiilinpohjan kohdalle (n. 12 ruuvia/m²).

4

Asenna trapetsikatto sopivalla profiilin 
limityksellä katon kaltevuuteen nähden.

EcoLite ja JärboPro PC

1 profiiliin limitys - min. 100 mm/m (n. 6°)

2 profiiliin limitys - min. 30 mm/m (n. 2°)

Min. 6°

Min. 2°

½ profiiliin limitys - min. 100 mm/m (n. 6°)

1½ profiilin limitys - min. 30 mm/m (2°)

Järbolevy

Min. 6°

Min. 2°

HUOM! Trapetsiruuveja koskeva 
ohje pätee vain mikäli haluat käyt-
tää kiinnitykseen myös trapetsi-
ruuveja. Normaalisti asennuk-
seen käytetään vain järboruuveja.
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TRAPETSIKATTO

Harjalevy

Harjalevyn täytyy olla 140-150 mm limittäin trapetsilevyjen kanssa, molemmilla puolilla harjaa. Asenna tiivistenauha trapetsilevyn ja harjalevyn väliin. 
Harjalevy kiinnitetään trapetsilevyjen läpi, Plastmon trapetsiruuveja käyttäen. 9

Tiivistysnauha ja tiivistys

Paina tiivistysnauha päätylevyyn kiinni ja paina päätylevyä kevyesti, 
kunnes tiivistenauha on tiiviisti kiinni levyissä.

Saumaa päätylevyn ja muurin väli saumausmassalla. Saumaa tiiviste-
nauhan ja trapetsilevyn väli Plastmon silikonilla.

Viimeistele asentamalla päätyräystäslauta ja Plastmon sadevesikouru.

6 7

8
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Lue mukana tuleva asennusohje huolellisesti läpi 
ennen kuin aloitat. SunGlaze-levyt täytyy asentaa 
tukevalle rakenteelle, joka kestää asennuspaikalla 
ilmeneviä lumi- ja tuulikuormia. Vähimmäiskaltevuus 
katolle on 50 mm/m, joka vastaa n. 3°. Kattotuoli-
rakennetta käytettäessä täytyy kattotuolien k/k-le-

veyden olla 602 mm. On hyvä idea käyttää katto-
tuoleja, jotka ovat 65 mm leveitä, mikä vastaa 
asennusprofiilin leveyttä. Katso lumivyöhyketauluk-
ko nähdäksesi poikkiruoteiden tarpeen. Se puoli 
puukehikkoa, joka on ylöspäin (levyjä kohti), tulee-
maalata valkoiseksi, koska valkoinen väri imee it-

seensä vähiten lämpöä. Näin vältytään korkeilta 
lämpötiloilta levyjen ja rakenteen välissä. Levyjä ja 
alumiinisia profiileja on käsiteltävä varovasti. Siirret-
täessä niitä ne on  nostettava, jotta vältyttäisiin pin-
tojen naarmuuntumiselta.

Asenna päätytulppa päällyslistan alim-
paan päätyyn (sadevesikourun puolelle). 
Käytä mukana tulevia tavallisia ruuveja.

Poista ylin suojamuovi levyistä. Jos muovia 
ei poisteta heti asennuksen jälkeen, voi au-
rinko ja lämpö polttaa sen levyn pintaan 
kiinni ja tehdä sen poistosta vaikeaa tai 
mahdotonta.

Esiporaa 6 mm:n reiät asennusprofiiliin universaa-
liruuvia varten. Ruuvi on kiinnitettävä asennuspro-
fiilin molemmille puolille, joko jokaiseen
ruoteeseen taikka kattotuoleihin enintään 800
mm:n välein. Kiinnitä ensimmäinen ja viimeinen
ruuvi enintään 120 mm:n päähän asennusprofiilin
päistä. Asennusprofiilit asennetaan 602 mm:n
k/k-leveyteen. Asenna asennusprofiilit aloittaen
rakenteen keskeltä ja asenna sen jälkeen sivuille
päin. Asenna vain 1-2 asennusprofiilia kerrallaan,
jotta välttyisit väärinasennukselta. Päätytulppa
tulee asentaa asennusprofiiliin ennen kuin asen-
nusprofiili asennetaan paikoilleen.

Poista suojamuovi levyjen alapuolelta (se 
puoli, joka tulee kantavaan rakenteeseen 
päin).

Aseta levyt asennusprofiileihin kiinni. 
 Huolehdi siitä, että levyt istuvat oikein 
 koko niiden mitalta.

Katkaise levyt ja alumiiniprofiilit haluamaasi 
pituuteen. Käytä hienohampaista sirkkelisa-
haa tai käsisahaa, kun leikkaat levyjä. Koska 
levyt laajenevat ja kutistuvat lämmön vaiku-
tuksesta, täytyy levyjen olla 10 mm alumiini-
sia profiileja lyhyemmät. Kattorakenteen etu-
reunan ylittävän ulokkeen enimmäispituus on 
100 mm. Sadevesikourua asennettaessa 
tulee ulokkeen olla 50 mm. Ulokkeen on olta-
va vähintään 10 mm, jotta päätytulpan asen-
nus olisi mahdollista.

1 2 3

4 Paina peitelista alas päällyslistaan kätesi 
avulla tai lyö se varovasti paikoilleen 
käyttäen kumivasaraa. Vaihtoehtoisesti 
voit käyttää vasaraa, asettaen puupali-
kan sen ja peitelistan väliin.

Asenna päällyslista asennusprofiilin ja levyjen 
päälle, siten että päällyslistan reiät osuvat asen-
nusprofiilin keskimmäisen uran kohdalle. Kiinnitä 
päällyslista mukana tulevilla lukitusruuveilla asen-
nusprofiilin keskimmäiseen uraan kiinni. Kun olet 
ruuvannut ruuvin kokonaan pohjaan asti, höllää 
sitä ½-1 kierrettä, jotta levy saisi enemmän liikku-
mavaraa lämpölaajenemista varten.

5 6

7 8

ENNEN KUIN ALOITAT

SUNGLAZE

Asennus

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

15



3,5

2,75

2,75

2,75

2,75
2,75

2,75

2,75

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0
3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,0

LUMIVYÖHYKKEET JA POIKKIRUODEVÄLIT

TwinLite-, trapetsi- ja SunGlaze-katot:
Kuva A: poikkiruoteiden enimmäisväli (k/k) mm

TwinLite-, trapetsi- ja SunGlaze-katot:
Kuva B: poikkiruoteiden enimmäisväli (k/k) mm

Lumivyöhyke (kN/m²) 1 1,5 2 2,5 3 4

Trapetsikatto 700 600 600 500 450 400
SunGlaze 7000 4200 2400 1200 1000 800

ClickLite 700 700 500 500 500 500

EasyClick 700 600 500 450 400 300

TwinLite 10 mm, k/k 990 mm 1500 1400 1200 1100 1000 800

TwinLite 16 mm, k/k 990 mm 6000 2800 2000 1700 1600 1500

TwinLite 16 mm, k/k 1200 mm 2000 1400 1000 800 700 600
TwinLite 32 mm, k/k 1200 mm 6000 2400 2200 2000 1800 1600

Lumivyöhyke (kN/m²) 1 1,5 2 2,5 3 4

Trapetsikatto 700 600 600 500 450 400
SunGlaze 800 800 700 700 600 500

ClickLite 700 700 500 500 500 500

EasyClick 700 600 500 450 400 300

TwinLite 10 mm, k/k 990 mm 800 700 600 600 500 500

TwinLite 16 mm, k/k 990 mm 800 800 800 800 800 800

TwinLite 16 mm, k/k 1200 mm 800 800 800 800 700 600
TwinLite 32 mm, k/k 1200 mm 800 800 800 800 800 800HUOM! Kuvan B mukainen asennus ei sovel-

lu kumisten asennusprofiilien kanssa.

Kattotuolien päällä 
lepäävät ruoteet

Kattotuolien väliin 
upotetut ruoteet

Kartan alkuperä
NA SFS-EN1991-1-3-YM

Poikk
iru

oteiden 

enimmäisv
äli 

k/k

Poikk
iru

oteiden 

enimmäisv
äli 

k/k

kattotuolien k/k-leveys

A

B

Suomi on jaettu lumivyöhykkeisiin, jotka pe-
rustuat maassa eri alueilla esiintyviin lumikuor-
miin. Lumivyöhykkeet määräävät, mikä on tar-
vittava poikkiruodeväli.

 Tarkista, kuinka suurta lumikuormaa voit
 odottaa siellä, mihin asennat rakenteesi.

 Päätä, minkä tyyppisen rakenteen
 rakennat (valitse kuvan A- tai B-rakenne). 

 Tarkista oikea poikkiruodeväli taulukosta.

2

3

1

TOIMI NÄIN:

LUMIVYÖHYKKEET
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C/C 60 cm

10 cm
Ca.

10
 cm

 ov
erl

ap
p

Legg tetningsmassen i
plateskjøtene, der
platene overlapper.

DryppStop plate

DROPSTOP- ALUSKATE

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

Aloita asentamalla alumiiniprofiilit ylimmästä päädystä lähtien, n. 100 mm ylhäältä mitattuna. Asenna alumiiniprofiilit kaltevuudella 15 mm/m.  

Ruuvaa alumiiniprofiili kiinni ruoteeseen. Ruu-
vit kiinnitetään noin  300 mm:n etäisyydelle. 
Huomioithan, että ruuvit tulee esiporata.

Asenna jatkoprofiili ensimmäiseen alumiini-
profiiliin. Pursota liimaa alumiiniprofiilin 
reunoihin. Aseta seuraava profiili vasten 
toista alumiiniprofiilia ja työnnä profiilien 
päät yhteen jatkoprofiilin sisälle.

Paina DropStop- aluskatelevy paikoilleen 
siten, että se kaartuu. Asenna levyt 100 
mm:n limityksellä. Pursota silikonia levyjen 
väliin, limityksen kohdalle. Levyt on helppo 
mitoittaa 600 mm:n k/k-väleihin tai ka-
peammaksi. Työkaluja, joita voidaan käyt-
tää ovat terävä veitsi, peltisakset tms.

Oikein asennettu DropStop- -aluskate.

1

2 3 4

5

HUOM! Alueilla. joissa tuulee 
usein, suosittelemme levyn ja 
terassin väliin rakennettavan 
kiila. Terassin takareunaan on 
mahdollista lisäksi asentaa 
200mm levyn ylittävä kanna-
tin, jotta vältyttäisiin vesipisa-
roilta terassin sisäpuolella.

k/k 600 mm

n. 100 mm

n. 100 mm

Asennus
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PL ASTMO.FI

Plastmo Finland – Odinsvej 9-11, 4100 Ringsted, Denmark – Puh. 03 777 1995 – info@plastmo.fi – www.plastmo.fi

Plastmo tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja, jotka on suunniteltu  
pohjoismaiseen ilmastoon. Katso koko valikoima osoitteessa www.plastmo.fi

LÖYDÄ TULEVAISUUDEN TEHOKKAAT VEDENPOISTO-
RATKAISUT OSOITTEESTA WWW.PLASTMO.FI

TÄRKEITÄ NEUVOJA KATTOLEVYISTÄ
KATTORAKENNE 
Suosittelemme käytettäväksi rakenteissa liima-
puuta, joka takaa suoran, tasaisen ja muotonsa 
pitävän ratkaisun. Mikäli et käytä liimapuuta, 
huomioithan, että rakenteisiin tulee asentaan 
vähintään yksi poikkiruode etu- ja takareunan 
väliin. Tämä takaa vahvemman ja jäykemmän 
rakenteen. Katso poikkiruoteiden tarve lumi-
vyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16. 
HUOM! Kennolevyt on aina asennettava siten, 
että ne saavat tukea etu- ja takareunoistaan.

ERISTYS 
Älä koskaan eristä valoa läpäisevän katon ala-
puolta mineraalivillalla tai muulla vastaavalla, 
sillä tämä voi aiheuttaa levyjen kuumenemisen 
ja siten tulipalovaaran.

KATOLLA KÄVELY 
Jos sinulla on tarvetta kävellä katolla esmier-
kiksi pesun aikana, huomioithan, että sinun 
tulee asettaa laudat tms. ratkaisu kävelyä 

varten. Älä koskaan kävele katolla pelkästään 
levyjen päällä.

PUHDISTUS 
Puhdista kattolevyt lämpimällä vedellä ja peh-
meällä harjalla tai sienellä. Voit myös käyttää 
laimeaa saippualiuosta (ilman hankausaineita 
tai emäksisiä liuotusaineita). Älä puhdista 
levyjä suorassa auringonpaisteessa tai yli 25 
lämmössä. Myöskään korkeapainepesuria ei 
saa käyttää, sillä se voi pilata levyn pinnan 
ja painaa veden ei-toivottuihin paikkoihin. Älä 
myöskään koskaan käytä liuotusaineita, hap-
pamia tai emäksisiä tuotteita, koska ne voivat 
vaikuttaa levyihin ja tiivisteisiin.

TUULETUS 
Lasitettu terassi tulee tuulettaa erityisesti 
kuumina kesäpäivinä, koska lämpötila voi 
nousta korkeaksi. Lämmittämätön, lasitettu 
terassi täytyy tuulettaa, jotta vältyttäisiin sään 
vaihtelun aiheuttamalta kondensaatiolta.

SÄILYTYS 
Säilytä levyjä tasaisella alustalla ja valolta 
peitettynä, jos säilytät niitä ulkotiloissa. 
Kattolevyjä ei saa pinota säilytykseen suoraan 
auringonvaloon. Vältä pidempiaikaista säily-
tystä suojamuovin kanssa. Suojamuovi on 
poistettava heti, kun levyt ovat asennettu.

POISTA LUMI KATOLTA 
Älä anna lumen kerääntyä katolle vaan poista 
se säännöllisin väliajoin, jotta vältyttäisiin kat-
tolevyjen sekä kattorakenteiden ylirasitukselta.

TÄRKEITÄ OHJEITA

HUOM! Muista aina, että kattoraken-
teen yläpuoli täytyy käsitellä vaalealla 
puunkäsittelyaineella tai maalilla. Ethän 
käytä lipeää sillä se vaikuttaa tiivistei-
siin.
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