
www.plastmo.fi
info@plastmo.fi

Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon

YLEISESITE



SADEVESIJÄRJESTELMÄT
 Saatavissa muovinen ja sinkkinen sade-

vesijärjestelmä sekä sadevesijärjestelmä 
sinkitytystä, maalatusta teräksestä

 Laadukkaat tuotteet vuosien 
 kokemuksella

 Räätälöidyt ratkaisut varmistavat 
 täydellisen sadevesijärjestelmän

 Kestävät sadevesijärjestelmät, jopa 25 
vuoden takuulla

KENNOLEVYT
 Säänkestävät katot korkealla eristysarvolla

 Polykarbonaattikennolevyt ovat vahvoja ja 
pitkäikäisiä

 Järjestelmät, jotka ovat helppoja asentaa

 Jopa 15 vuoden takuulla

 Käytetään katetuissa terasseissa ja 
 talvipuutarhoissa

 Saatavana 8 mm:n, 10 mm:n, 16 mm:n ja 
32 mm:n paksuisina sekä eri sävyisinä

SUNGLAZE
 Hieno lasinkirkas levy 

 Saatavilla kahdessa värissä:  kirkas 
ja savunvärinen

 Vesitiivis asennus ilman silikonia tai 
kumitiivisteitä

 10 vuoden takuu

Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon

TRAPETSILEVYT
 Jopa 15 vuoden takuu, valitse vahva 

 JärboPro PC

 Säänkestävä katto, jolla on pitkä elinikä

 Täydellinen järjestelmä, joka on helppo 
 asentaa

 Valinnan vapaus, valitse kahdesta 
 profiilityypistä ja useista väreistä

 Käytetään esim. terasseissa, autokatoksissa 
ja polkupyörävarastoissa



MAAKOURUT
 Helppo asentaa itse, saatavissa 1 metrin pi-

tuisina, toisiinsa liitettävinä elementteinä

 Kestävä ratkaisu, joka kestää 1,5 tonnin 
kuormituksen

 Suuri vesikapasiteetti, voidaan liittää 
 viemärijärjestelmääsi (liittäminen täytyy 
 teettää valtuutetulla LVI-asentajalla)

 Ammattimainen lopputulos vapaavalintaisella 
ritilällä

 Käyttökohteet: pihoilla, autokatoksissa, 
 kulkuväylillä jne.

ACO-IKKUNA
 Kapea ikkunaprofiili mahdollistaa  suuren 

valonläpäisyn

 Ikkunaa kiertää tiivistenauha

 Kestää pohjoisen ilmaston

 Yksinkertainen asentaa

 Huoltovapaa

 Valmistettu kierrätettävistä materiaaleista

RAINBOW
 Estää vettä valumasta alas terassin tai 

parvekkeen lattian läpi

 Koostuu kevyistä muovilevyistä ja 
 alumiiniprofiileista

 Helppo asentaa itse

YLEISESITE
PLASTMO

 Jättävät kuran ja lian ulos sekä pitävät 
 sisätilat siisteinä

 Helppo upottaa saumattomasti pihaan  
tai lattiaan

 Saatavissa useissa vakiomitoissa

 Kura-allas on mahdollista liittää viemäriin

ACO KURARITILÄJÄRJESTELMÄT

PARVEKKEEN    
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ

 Lujaa, läpivärjättyä PVC-muovia

 Sopii yhteen Plastmon Ø 75 mm:n sadevesi- 
järjestelmän kanssa

 Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että 
 korjausrakentamiseen



SADEVESIJÄRJESTELMÄT
PLASTMO

MUOVINEN SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Plastmon Muovinen sadevesijärjestelmä on pitkään ollut suo-
sittu, koska se säilyttää kauniin ulkonäkönsä vuosi toisensa 
jälkeen. Se ei ole altis sään tai ympäristön vaikutukselle ja 
kestää siksi monta vuotta.
 
Plastmon Muovinen sadevesijärjestelmä on valmistettu kier-
rätettävästä, lyijyttömästä ja kovasta polyvinyylikloridista, 
joka ei sisällä pehmennysaineita. Muovi ei syövy tai ruostu, 
eivätkä muut materiaalit vaikuta siihen. Siksi muovia voidaan 
käytää kaikkeen kattorakentamiseen. Plastmon liima PVC:lle 
liittää osat yhteen, siksi liimasaumasta tulee erityisen vahva 
ja kestävä. Plastmolla on 50 vuoden kokemus tästä asen-
nustavasta, joka on nopea, vahva ja kestävä.

Muovi on hyvin säänkestävä materiaali, joka kestää erittäin 
alhaisia lämpötiloja sekä suuria lumi- ja jääkuormituksia ilman 
riskiä kylmän aiheuttamista vahingoista. Myöskään ilman-
saasteet, auringon ultraviolettisäteily taikka suolapitoinen 
ilma eivät vaikuta muoviin. Siksi voit käyttää muovia riippu-
matta siitä, missä asut.

Saatavissa olevien muovisten sadevesikourujen koot ovat 
100 mm, 125 mm ja 150 mm. Syöksyputkien koot ovat
Ø 75 mm, Ø 90 mm ja Ø 110 mm.

KOURU- JA ALASTULOPAKKAUS
Plastmon Kourupakkaus sisältää kaikki muovikomponentit 
kahta 6 metrin tai yhtä 12 metrin kourua varten. Alastulo-
pakkauksessa on kaikki komponentit yhtä alastuloa varten. 
Tämän helpompaa ei sadevesijärjestelmän hankinta voi olla! 
Tarjoamme muoviselle sadevesijärjestelmälle 25 vuoden 
 takuun. Takuu kattaa tuotanto- ja materiaalivirheet, jotka 
 aiheuttavat vuotoja. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja.

VALKOINEN HARMAA GRAFIITINHARMAA RUSKEA MUSTA

VALITSE USEISTA VÄREISTÄ

Valkoinen Musta

VALITSE VÄREISTÄ

TUOTE VALKOINEN 
MUOVI 

MUSTA 
MUOVI

Juoksutusosa 125 mm/Ø 90 mm 1 kpl 1 kpl

Taivutettu putki Ø 90 mm/60° 2 kpl 2 kpl

Syöksyputki Ø 90 mm/2,5 m 1 kpl 1 kpl

Syöksyputki Ø 90 mm/1,0 m 1 kpl 1 kpl

Putken kiinnitinsarja Ø 90 mm 1 kpl 1 kpl

Ulosheittäjä Ø 90 mm 1 kpl 1 kpl

Liima PVC:lle 1 kpl 1 kpl

KOURUPAKKAUS

ALASTULOPAKKAUS

TUOTE VALKOINEN 
MUOVI 

MUSTA 
MUOVI

Kouru 125 mm/3,0 m 4 kpl 4 kpl

Jatko-osa 125 mm 3 kpl 3 kpl

Päätykappale 125 mm 4 kpl 4 kpl

Muovikannatin 125 mm 20 kpl 20 kpl

Liima PVC:lle 1 kpl 1 kpl



PLASTMO

NORDIC STEEL -SADEVESIJÄRJESTELMÄ 
METALLISTA
Nordic Steel -sadevesijärjestelmä on suunniteltu siten, että se 
esteettisesti ja toiminnallisesti integroituu muuhun kattoraken-
teeseen. Kuumasinkityllä ja maalatulla sadevesijärjestelmällä 
on 20 vuoden takuu. Nordic Steel -sadevesijärjestelmä on 
 valmistettu ottaen huomioon ympäristön vaatimukset.

Nordic Steel -sadevesikourun koko on 125 mm ja 
 syöksyputken koko on Ø 75 mm.

VALITSE VÄREISTÄ

Valkoinen Musta

SINKKINEN SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Plastmon sinkkinen Arkkitehti-sadevesijärjestelmä on 
kestävä ja täydentää talosi ulkonäköä.
Sinkki saa ajan kanssa kauniin patinan, jota monet kodin-
omistajat haluavat, niin remontoidessaan, kuin uudisraken-
tamisessakin. Se täydentää elegantin yleisilmeen ja kertoo 
laadusta.

Sinkki on erittäin säänkestävä materiaali, joka sietää hyvin 
myös ympäristön vaikutusta, kuten ilmansaasteita, aurin-
gon ultraviolettisäteilyä ja rannikon suolapitoista ilmaa. 
Siksi se kestää monta vuotta. Tarjoamme sinkkiselle 
 sadevesijärjestelmälle 25 vuoden takuun. Takuu kattaa 
vuotoja aiheuttaneet syöpymisvauriot, mutta ei välillisiä 
vahinkoja.

Sinkkisen sadevesikourun koko on 125 mm ja 
 syöksyputken koko on Ø 75 mm.

Arkkitehti

SADEVESIJÄRJESTELMÄT



MAAKOURUT

HEXALINE
 Kestävä kevytkouru, joka on helppo koota ja asentaa itse  
 Suuri vedenpoistokapasiteetti
 Kestää henkilöautoliikennettä yksityisillä ajoteillä
 Voidaan liittää viemärijärjestelmääsi (liittäminen täytyy teettää valtuutetulla LVI- 

asentajalla)
 Valitse haluamasi ritilä: Liukuesteritilä mustasta muovista, Sinkitty teräsritilä, vahva 

 Valurautaritilä, Verkkoritilä kuumasinkitystä teräksestä tai Säleritilä ruostumattomasta 
teräksestä

 Helppo lyhentää rautasahalla
 Saatavissa 1 metrin moduuleissa, jotta voit kokoonpanna haluamasi pituisen kourun
 Sertifioitu EN1433:n mukaisesti rasitusluokkaan A15 
 Kaunis ja ammattimainen lopputulos

Pituus 1 m

Leveys
12,6 cm

Tarvikesetin
lehtisiivilä

Liukuesteritilä 
mustasta 
muovista

Päätykappale 

Putkiliite pystysuoralle poistolle

Korkeus: 7,6 cm

Kulmakappale
- mahdollista liittää
neljältä sivulta

Kulmakappale, 
kansi

Päätykappale 
vaakasuoralla 
poistolla



KURARITILÄJÄRJESTELMÄT
ACO

IKKUNAT

ACO kuraritiläjärjestelmät soveltuvat sekä sisä- että 
 ulkokäyttöön. Talon ulkopuolella kuraritilä estää kosteuden 
ja karkean lian pääsyn sisälle. Sisällä kuraritilä poistaa pölyä 
ja hienompaa likaa. Rakenteensa ansiosta ritilä on aina 
 suorassa ja oikeassa tasossa lattiaan nähden. 

ACO Vario tarjoaa monipuoliset yhdistelmämahdollisuudet. 
Ulkokäyttöön on saatavilla kura-allas, johon asennetaan ku-
ramatto tai verkkoritilä. Sisäkäyttöön ja katettuun ulkotilaan 
on puolestaan saatavilla alumiinikehys, johon samat matot ja 
ritilät soveltuvat. 

Lisäksi sisäkäyttöön on saatavilla ACO Indoor -kuraritiläjär-
jestelmä, joka on helppo upottaa saumattomasti lattiaan.

Ikkunoita on saatavissa 1- ja 2-lasisina.
U-arvo 1-lasinen: 5,6 (W/m²K)
U-arvo 2-lasinen: 3,3 (W/m²K)

ACO VARIO -KURA-ALLAS
 Ulkotilaan
 Polymeeribetonia
 Kestävä
 Keskellä tukirakenne
 Kiinteä sinkitty teräsreuna
 Rakennekorkeus 8 cm
 Viemäriliitäntä DN 100

PITUUS (CM) LEVEYS (CM)

60,0 40,0

75,0 50,0

100,0 50,0

ACO VARIO -ALUMIINIKEHYS
 Sisäkäyttöön ja katettuun ulkotilaan
 Alumiiniprofiilit asennuskulmilla
 Rakennekorkeus 2,65 cm

PITUUS (CM) LEVEYS (CM) KORKEUS (CM)

60,0 40,0 2,0

75,0 50,0 2,0

100,0 50,0 2,0

 Harmaa tai antrasiitinharmaa uritettu nukkamatto 
 sisäkäyttöön tai katettuun ulkotilaan

 Musta uritettu kumipintainen matto ulko- tai sisätiloihin
 Sinkitty teräksinen verkkoritilä ulkotiloihin 
 Sopivat yhteen Vario-kura-altaan ja Vario-alumiinikehyksen 

kanssa

ACO VARIO -KURAMATOT JA 
ACO VARIO -VERKKORITILÄ

PITUUS (CM) LEVEYS (CM) KORKEUS (CM)

60,0 40,0 1,2

75,0 50,0 1,2

100,0 50,0 1,2

ACO INDOOR -KURARITILÄJÄRJESTELMÄ
 Sisäkäyttöön
 Alumiiniprofiiliin upotettu nukkamatto alumiinikehyksellä
 Värivaihtoehdot harmaa ja antrasiitinharmaa
 Kestävä
 Voidaan upottaa saumattomasti lattialaattaan
 Kehystä ei tarvitse huomioda valuvaiheessa

ACO-IKKUNA
ACO-ikkuna kestää pohjoista ilmastoa ja se sopii erinomai-
sesti ns. lämmittämättömien ja puolilämpimien tilojen, kuten 
autotallien, navettojen, hevostallien yms. ikkunaksi. Käteväs-
sä ACO-ikkunassa on kuitenkin monta kalliimman ikkunan 
etua. Se on valmistettu PVC:stä, sitä kiertää tiivistenauha ja 
sen materiaalit voidaan kierrättää.

ACO-ikkunassa on helppokäyttöinen kippirakenne. Sen kolme 
eri asentoa mahdolistavat tehokkaan tuuletuksen. Ikkuna on 
lisäksi helppo asentaa ja huoltovapaa. Tarvittaessa koko 
 ikkuna voidaan irrottaa puhdistusta varten. 

Saatavissa valkoisena. Koot (cm):
50x50, 60x40, 60x50,80x40, 80x50, 80x60, 90x60, 
100x50, 100x60, 100x70, 100x80 ja 100x100.



RAINBOW
PLASTMO

PLASTMO
PARVEKKEEN VEDEN-
POISTOJÄRJESTELMÄ

HST kattokaivo

Läpivientiosa

K=Putkenkiinnitin

S=SäätöosaSyöksyputki

Sihtiosa
kaksoismuhvilla

Sihtiosa
kaksoismuhvilla

Läpivientiosa

Läpivientiosa

Syöksyputki

Syöksyputki

Ulosheittäjä

 Lujaa, läpivärjättyä PVC-muovia
 Helppo asentaa
 Yksi läpivientiosa, joka sopii betonivaluun 

sekä jälkiasennuksiin
 Koko Ø 75 mm - osat sopivat yhteen 

 samankokoisten Plastmo 
 sadevesijärjestelmän osien kanssa

 Värit: harmaa, grafiitinharmaa ja valkoinen

Rainbow-aluskatejärjestelmä estää vettä valumasta alas puu-
terassien ja parvekkeiden läpi. Järjestelmä koostuu kevyistä 
muovilevyistä ja alumiiniprofiileista. Levyt asennetaan, kun 
terassi tai parveke on valmis. Pinnat, jotka aikaisemmin kas-
tuivat sateella, pysyvät kuivina tämän yksinkertaisen ratkai-
sun avulla.

Levyt asennetaan katetun sisäänkäynnin ja/tai terassin alle 
ja niiden asennus vie vain muutaman tunnin. Levyt toimite-
taan 160 cm pitkinä ja 60 cm leveinä. Ne voidaan myös 
asentaa jälkikäteen valmiisiin parvekkeisiin ja terasseihin. Älä 
unohda täydentää varustusta Plastmon sadevesijärjestel-
mällä.

ALUSKATE TERASSEILLE JA PARVEKKEILLE 

10
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Lägg en silikonsträng 
där skivorna överlappar.

Rainbow skiva

tee näin:
1 Aloita Rainbow-levyjen asennus aivan  
ylhäältä niin, että väliin jää 8 cm rako. 
Asenna profiili niin, että se laskeutuu  
15 mm metriä kohden. 2 Alumiiniprofiilin  
taakse laitetaan ohut kerros silikonia  
(katso kuva). Alumiiniprofiilit ruuvataan  
kiinni. Poista ylimääräinen silikoni.   
3 Alumiiniprofiilit kiinnitetään yleensä itse-
porautuvilla ruuveilla. Profiilia kohden kuluu 
4 ruuvia. 4 Asenna Rainbow-levyt niin, 
että ne muodostavat kaaren. Aseta levyt 
niin, että niissä on 10 cm päällekkäisyys. 
Laita päällekkäisten  levyjen väliin silikonia. 
Levyt on helppo sovittaa perusetäisyydelle 
c/c 60 cm tai vähemmän. Tässä voi 
käyttää työkaluina terävää veistä ja sahaa. 
5 Oikein asennettu Rainbow.

rainbow-tuotteet

Rainbow-alumiiniprofiili 150 cm

Rainbow-levy 60x160 cm

c/c 60 cm

8 cm

c/c 60 cm

8 cm

Järjestelmä, joka yksinkertaisella tavalla estää vet-
tä valumasta alas puuterassien ja parvekkeiden 
läpi. Rainbow-järjestelmä koostuu kevyistä muovi-
levyistä ja alumiiniprofiileista. Levyt asennetaan, 
kun terassi tai parveke on valmis. Pinnat, jotka 
aikaisemmin kastuivat sateella, pysyvät yksinker-
taisella ratkaisulla kuivana.

Vain muutaman tunnin työllä on pinta asennettu ka-
ton alle. Levyt asennetaan sisäänkäynnin alle ja/tai 
terassin alle. Toimitettavat levyt ovat pituudeltaan 
160 cm ja leveydeltään 60 cm. Levyt asennetaan 
niin, että 10 cm reunasta on päällekkäin ja peitto-
pintaa on 150 cm. Levyjen tulee laskeutua noin 15 
mm levymetriä kohden. Levyt asetetaan alumiini-
profiiliin (150 cm). Profiilit kiinnitetään ruoteeseen 
itseporautuvilla ruuveilla. Lue asennusohjeet ennen 
asentamista. Levyt voidaan myös asentaa jälkikä-
teen valmiisiin parvekkeisiin ja terasseihin. Älä 
unohda täydentää varustusta Plastmon sadevesi-
järjestelmällä.

rainbow edut
n Suojaa terassisi alapuolisen    
    tilan tippuvalta vedeltä
n Helppo asentaa 

c/c 60 cm

8 cm

1

2 3

4

5

rainbow 
– alusKate terasseille ja parveKKeille

27

10
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Käytä päällekkäisten levyjen 
välissä silikonia.

Rainbow-levy



TWINLITE
KENNOLEVYT

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

Maks. 24 kiristämättömänä
Min. 20

Maks. 24 kiristämättömänä
Min. 20

Kokonaisuuskorkeus päällyslista + levy + alu-
miininen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

Maks. 28 kiristämättömänä
Min. 24

Maks. 28 kiristämättömänä
Min. 24

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°) 30 (n. 2°)
Levyn pituus 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0
Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (C°) -30– +115 -30 – +115
Paloluokitus EN 13501-1:n mukaisesti

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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Katso lumivyöhyketaulukko 
osoitteessa www.plastmo.fi

TwinLite 10 mm:n levyt ovat saatavissa kirkkaina ja opaalin sävyisinä. Kirkkaat levyt soveltuvat paljon 
 valoa tarvitseviin paikkoihin, kuten esim. kasvihuoneisiin. Opaalin sävyiset levyt sopivat käytettäviksi, kun 
halutaan levittää auringonvaloa esim. terassikatoksessa. Käytä 10 mm:n  levyjä, kun eristysarvojen ei 
 tarvitse olla suuria. Takuu 10 vuotta. 

TWINLITE 16 MM OPAALI JA SAVU -  
TALVIPUUTARHOIHIN, KASVIHUONEISIIN 
JA ULKORAKENNUKSIIN

TWINLITE 10 MM OPAALI JA KIRKAS - 
TERASSEIHIN, KASVIHUONEISIIN JA 
ERISTÄMÄTTÖMIIN ULKORAKENNUKSIIN
Jos haluat kondensaatiota vähentävän kattoratkaisun 
 eristämättömään tilaan, on TwinLite 10 mm oikea valinta.
TwinLite 10 mm:n kattoa voidaan käyttää terasseissa, 
 kasvihuoneissa taikka myös päästämään valoa sisään talli- tai 
 hallirakennusten julkisivuissa.

TWINLITE 32 MM OPAALI JA SAVU -
TALVIPUUTARHOIHIN, KASVIHUONEISIIN 
JA ERISTETTYIHIN ULKORAKENNUKSIIN
Jos haluat kondensaatiota vähentävän kattoratkaisun 
 eristyskyvyllä, on TwinLite 32 mm oikea valinta. TwinLite  
32 mm:n kattoa voidaan käyttää eristetyissä talvipuutarhoissa, 
kasvihuoneissa taikka myös päästämään valoa sisään talli- tai 
 hallirakennusten julkisivuissa.

TEKNISET TIEDOT - TWINLITE 16 MM OPAALI 16 MM SAVU
Valonläpäisy (%) n. 45 n. 25
Kennorakenne X-rakenne X-rakenne
U-arvo (W/m²K) 2,1 2,1
K/K-leveys (mm) 990/1200 990
Kokonaisuuskorkeus päällyslista + levy + kumi-
nen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä  (mm)

Maks. 30 kiristämättömänä
Min. 26

Maks. 30 kiristämättömänä
Min. 26

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

Maks. 34 kiristämättömänä
Min. 30

Maks. 34 kiristämättömänä
Min. 30

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°) 30 (n. 2°)
Levyn pituus (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0
Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (C°) -30 – +115 -30– +115

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

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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

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

Maks. 46 kiristämättömänä
Min. 42

Maks. 46 kiristämättömänä
Min. 42

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

Maks. 50 kiristämättömänä
Min. 46

Maks. 50 kiristämättömänä
Min. 46

Vaadittava katon kaltevuus, min. (mm/m) 30 (n. 2°) 30 (n. 2°)
Levyn pituus (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0
Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (C°) -30 – +115 -30– +115
Paloluokitus EN 13501-1:n mukaisesti

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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

TwinLite 16 mm:n levyt on saatavissa opaalin- ja savunsävyisinä. Huomioi, että savunsävyinen levy läpäisee 
vähiten valoa, mikä saattaa tehdä talossa olevista viereisistä huoneista hämärämmät. Käytä 16 mm:n levyjä 
esim. kun haluat nauttia talvipuutarhastasi pidemmän osan vuotta. Takuu 10 vuotta.

TwinLite 32 mm:n levyt on saatavissa opaalin- ja savunsävyisinä. Huomioi, että savunsävyinen levy läpäisee 
vähiten valoa, mikä saattaa tehdä talossa olevista viereisistä huoneista hämärämmät. Käytä 32 mm:n levyjä 
esim. kun haluat nauttia talvipuutarhastasi pidemmän osan vuotta. Takuu 10 vuotta.

Jos haluat kondensaatiota vähentävän kattoratkaisun 
 eristämättömään tai eristettyyn tilaan, on TwinLite 16 mm 
oikea valinta. TwinLite 16 mm:n kattoa voidaan käyttää 
talvipuutarhoissa, kasvihuoneissa taikka myös päästä-
mään valoa sisään talli- tai hallirakennusten julkisivuissa.



CLICKLITE
CLICKLITE 16 MM
- KATOKSIIN JA ULKORAKENNUKSIIN
ClickLite-kennolevyn avulla saat erittäin helppoasenteisen, 
eristävän katon, jossa kondensaatio vähenee huomattavasti 
verrattuna yksikerroksisiin levyihin. ClickLite-kennolevyssä on 
älykäs kiinnitysmekanismi, joka tekee sen asentamisesta 
 helpompaa kuin muiden vastaavien tuotteiden.

 Vahvaa polykarbonaattia 
 Peittävä leveys 1 m, koostuu neljästä 25 cm:n levystä
 Helppo asentaa napsautusliitoksella
 Voidaan asentaa vanhan trapetsikatteen ruoteille
 Täysin tasainen katto, sillä levynpinnan yläpuolelle 

 ei nouse profiilia
 10 vuoden takuu

TEKNISET TIEDOT - CLICKLITE 16 MM OPAALI 

Valonläpäisy (%) n. 50

U-arvo (W/m²K) 2,2

Vaadittava katon kaltevuus, min. 
mm/m)

100 (n. 6°)

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

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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Edullinen, helposti asennettava kennolevy, jolla saat 
 näyttävän lopputuloksen rakennuksesi katteeksi.
Soveltuu myös esim. sisäseiniin, valoseiniin ja tilanjakajiksi.

 Vahvaa polykarbonaattia
 Kiinnitetään toisiinsa polykarbonaattilistalla, joka 

 ruuvataan kiinni rakenteisiin
 Voidaan asentaa vanhan trapetsikatteen ruoteille
 Vähän komponentteja: kennolevyt, 3 listaa,  suodatinteippi 

ja ruuvit
 15 vuoden takuu

KENNOLEVYT

EASYCLICK
EASYCLICK 8 MM - KATOKSIIN JA
ERISTÄMÄTTÖMIIN ULKORAKENNUKSIIN

TEKNISET TIEDOT - EASYCLICK 8 MM KIRKAS

Valonläpäisy (%) 65 

U-arvo (W/m²K) 2,45 

Vaadittava katon kaltevuus min. 
(mm/m)

50 (n. 3°)

K/K-leveys (mm) 600

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

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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi



ECOLITE
YKSIKERROKSISET LEVYT

 Valmistettu polykarbonaatista
 Erittäin korkea iskunkestävyys
 15 vuoden takuu
 Levyille on valmistuksen yhteydessä tehty UV-suojaus, joka 

takaa erittäin pitkä käyttöiän

JÄRBOPRO PC

TERASSEIHIN, AUTO- JA   
GRILLIKATOKSIIN
Trapetsilevyjä käytetään avoimissa rakenteissa, kun 
halutaan suojaa sateelta, mutta halutaan päästää valo 
läpi. Suljettuihin rakenteisiin, kuten talvipuutarhoihin ja 
oleskelutiloihin,  soveltuvat kennolevyt paremmin. Näitä 
ovat esim. Plastmon TwinLite-kennolevyt.

 Valmistettu PVC:stä
 Hyvä peruslevy
 Päästää valoa läpi 
 Edullinen
 2 vuoden takuu

TEKNISET TIEDOT - ECOLITE 0,7 MM KIRKAS 

Valonläpäisy (%) 83

Muoto trapetsi

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

Peittävä leveys yhden profiilin limityksellä (m) 1,04

Profiili (mm) 70/16

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko  osoitteessa
www.plastmo.fi

EcoLite-trapetsilevy on valmistettu kovasta, homogeenisestä PVC-muovista (ei 
 pehmennysaineita) ja se voidaan kierrättää 100 %:sti. Toimita käytetyt PVC-tuotteet 
 kierrätykseen. Näin säästät rahaa ja luontoa.

TERASSEIHIN, AUTO- JA   
GRILLIKATOKSIIN
Trapetsilevyt polykarbonaatista sopivat avoimiin rakenteisiin, 
joihin halutaan hyvin valoa läpäisevä kate, jolla on erityisen 
 suuri iskunkestävyys.

TEKNISET TIEDOT 
-  JÄRBOPRO PC 0,8 MM KIRKAS 0,8 MM OPAALI 0,8 MM SAVU

Valonläpäisy (%) 90 45 35

Muoto trapetsi tai aalto trapetsi trapetsi tai aalto

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

Peittävä leveys yhden profiil-
in limityksellä (m) 0,99 0,99 0,99

Profiili (mm) 76/18 76/18 76/18

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi

Katso lumivyöhyketaulukko 
 osoitteessa www.plastmo.fi



SUNGLAZE
YKSIKERROKSISET LEVYT

TEKNISET TIEDOT - SUNGLAZE 4 MM KIRKAS 4 MM SAVU

Valonläpäisy (%) n. 90 n. 20

U-arvo (W/m²K) (9% pienempi kuin saman paksuisella 
lasilla)

5,29

K/K-leveys (mm) 585

Levyn korkeus (mm) 21

Kokonaiskorkeus asennusprofiili, levy ja päällyslista (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 (ca. 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

Ruodeväli Katso lumivyöhyketaulukko  osoitteessa www.plastmo.fi

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

SunGlaze on hieno ja arkkitehtoninen kattoratkaisu 
 esimerkiksi terasseihin, kuisteille sekä autokatoksiin.

 Valmistettu polykarbonaatista
 Näyttää lasilta
 Vesitiivis asennus ilman silikonia tai kumitiivisteitä
 Suuri kestävyys lumi- ja tuulikuormia vastaan
 Yksinkertainen, nopea ja varma asennus
 Piilotetut ruuvit
 10 vuoden takuu

KAIKENLAISIIN KATOKSIIN, JOISSA EI 
OLE TARVETTA ERISTYKSEEN



TEKNISET TIEDOT - TASAINEN PC 2 MM KIRKAS 4 MM KIRKAS

Levyn leveys (m) 1,0 1,0

Levyn pituus (m) 1,00 / 1,20 / 2,05 1,00 / 2,00

Levyn paino (kg) 2,40 / 2,88 / 4,92 4,80 / 9,60

TEKNISET TIEDOT - TASAINEN AKRYYLI 3 MM KIRKAS

Levyn leveys (m) 1,0

Levyn pituus (m) 1,00 / 2,05

Levyn paino (kg) 3,60 / 7,38

TASAINEN PC
YKSIKERROKSISET LEVYT

TASAINEN AKRYYLI

VALOKATTOIHIN JA KYLTTEIHIN

MAINOSTAULUIHIN JA VALOMAINOKSIIN

Tasaiset PC-levyt soveltuvat esim. valokatoiksi, 
 katetuille kävelyteille, kylteiksi, läpinäkyviksi akustisiksi 
esteiksi sekä traktorien tms. ikkunoiksi ja suojiksi.

 Valmistettu polykarbonaatista
 Korkea iskunkestävyys
 Kevyt
 Hyvä valonläpäisy
 Kestää UV-säteilyä ja säätä
 Helppo työstää ja asentaa

Sileä akryyli soveltuu hyvin esim. mainostauluihin, 
valomainoksiin ja leikkimökkien tms. ikkunoiksi.

 Valmistettu akryylistä
 Suuri pintakovuus
 UV-suojattu
 Hyvä valonläpäisy
 Työstettävissä ja muokattavissa
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