KATTORATKAISUT

OHJEITA - KENNOLEVY- JA 1-KERROKSISEN- KATTORATKAISUN VALINTAAN
PL A ST MO. F I

MEISTÄ
Plastmo on tanskalainen sadevesijärjestelmiä ja
valokatteita valmistava ja toimittava yritys. Plastmo on
perustettu vuonna 1958 ja sen pääkonttori sekä
tuotanto sijaitsevat Ringstedissä, Tanskassa. Tanskan
markkinoilla Plastmolla on johtava asema
sadevesijärjestelmien sekä kevyiden kattoratkaisuiden
valmistajana ja toimittajana.
Plastmo A/S on osa Plastmo Nordic- divisioonaa;
Suomen lisäksi Plastmo toimii Tanskassa, Ruotsissa
sekä Norjassa. Plastmo A/S:n omistaa kansainvälinen
ACO-konserni, jonka vuosittainen liikevaihto on 7,4
miljardia Tanskan kruunua (2021) ja se työllistää noin
5 200 henkilöä. ACO-konsernilla on maailmanlaajuinen
markkinoiden johtoasema linjakuivatusratkaisuissa.
Lue lisää osoitteesta www.plastmo.fi
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ASENNUSOHJEET JA TÄRKEITÄ NEUVOJA LIITTYEN VALOKATTEISIIN

Suunniteltu pohjoismaiseen

LYHYESTI ERISTÄMISESTÄ
Kennolevyistä rakennettu kate eristää ja säilyttää
lämmön kylmilläkin ilmoilla. Lisäksi kennot vähentävät kondensaation syntymistä. Kennolevy on oikea
valinta silloin, kun tarvitset eristystä esimerkiksi lasitetulle terassillesi tai talvipuutarhaan.
Mikäli sinulla on tarve katteelle vaikka autokatokseen tai avonaiseen terassiin, on trapetsikatto silloin paras vaihtoehto. Trapetsilevy on yksikerroksinen eikä sillä siitä syystä ole eristävää
ominaisuutta. Laadultaan trapetsi on kestävä
ja sopii mainiosti vaativiin pohjoisiin
ilmasto-olosuhteisiin.
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PÄÄSTÄ VALO OIKEALLA
TAVALLA SISÄÄN
Pohjoisessa pienikin valo on tärkeää niin kasveille kuin
ihmisille. Voit valita kattotuotteistamme kolme eri värisävyä: opaali, kirkas tai savu. Jos toiveenasi on kukoistava kasvihuone, on kirkas katto paras valinta.
Savun- ja opaalinsävyiset katot antavat puolestaan
pehmeämmän valon, joka luo esimerkiksi terassille
miellyttävän valon oleskeluun.

ilmastoon

Plastmo on valmistanut kattoja kevyisiin
rakenteisiin esim. autokatoksiin, terasseihin sekä talvipuutarhoihin jo yli 60
vuoden ajan. Valikoimistamme löytyy
monta eri laatua, paksuutta ja värisävyä. Plastmo auttaa sinua mielellään
kattosi valinnassa ja tuotteidemme avulla saat kestävän katon riippumatta siitä,
minkä ratkaisun valitset.










 



   


HELPPO ASENTAA
Kattoratkaisumme ovat helppoja ja nopeita asentaa
myös ilman ammattilaista rakentajaa. Saat asennusohjeet tästä esitteestä tai löydät ne myös kotisivuiltamme osoitteesta www.plastmo.fi.

LASKE KATTOTARPEESI
Valitse sopiva kattoratkaisu osoitteessa katto.
plastmo.fi. Laskuri antaa sinulle listan kaikista tarvikkeista, joita tarvitset.
Toimita saamasi tarvikelista lähimmälle jälleenmyyjällesi ja saat heiltä hinnat.

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 ohjeistusta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä Plastmon
myyntipalveluun.
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TWINLITE -KENNOLEVYT
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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ERINOMAINEN ERISTYSKYKY
Valitse kuminen asennusprofiili, jos sinulla on
mahdollisuus asentaa katto suoraan kattotuoleihin, joiden väleissä on upotetut ruoteet. Tällä
tavalla saat rakenteesta eristyskykyisen, koska
kylmäsilta saadaan kumisen asennusprofiilin
avulla katkeamaan.
KESTÄVÄ
Jos profiilit eivät saa tukea koko pituudeltaan,
valitse silloin alumiininen asennusprofiili.

HUOLTOVAPAA PROFIILIJÄRJESTELMÄ
Alumiiniset profiilit ovat suunniteltu erityisesti pohjoismaiseen ilmastoon ja ne kestävät hyvin pohjoisia ilmasto-olosuhteita. Profiilit ovat
45 mm leveitä ja sopivat 45 mm:n kattotuoleihin. Sirot profiilit tarkoittavat, että katosta saadaan kevyt ja elegantti, mutta valonläpäisyltään parempi. Asennusprofiilien väliltä voit valita profiilin, millä on
hyvä kantokyky tai vastaavasti profiilin, millä on hyvä eristyskyky.
Hyvän kantokyvyn saat alumiinisilla asennusprofiileilla, jotka asennetaan kattotuolien päällä lepäävälle poikkiruoderakenteelle. Kumiset
asennusprofiilit puolestaan asennetaan suoraan kattotuoleihin, joiden
väleissä on upotetut poikkiruoteet. Kuminen asennusprofiili tarjoaa
parhaimman eristyskyvyn, koska kylmäsilta saadaan katkeamaan.
PAREMPI ERISTYSKYKY
TwinLite-kennolevyjen monikerroksinen rakenne tekee levyistä eristyiskykyisiä ja lisäksi rakenne minimoi kondensaation muodostumisen. 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 kattorakenteesi tarvitsee vähemmän poikkiruoteita ja näin saat elegantin sekä
eristävän rakenteen, joka mukautuu helposti talosi arkkitehtuuriin.
KORKEALAATUISET MATERIAALIT
TwinLite- kennolevyt ovat valmistettu polykarbonaatista, joka on vahva, iskunkestävä ja pitkäikäinen muovimateriaali. Lisäksi TwinLite- levyissä on molemmilla puolilla UV-suoja, joka vähentää auringon aiheuttamaa 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.
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TWINLITE 10 MM
TwinLite-kennolevy 10 mm on kondensaatiota vähentävä
levy, jolla on hyvä eristyskyky. Se soveltuu katoksiin, eristämättömille, lasitetuille terasseille ja muihin ratkaisuihin,
joissa ei ole suurta tarvetta eristykselle.

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

TIETOA

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

Max. 24 kiristämättömänä Min. 20
Max. 28 kiristämättömänä Min. 24

VÄRISÄVYT

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

Saatavissa kirkkaana sekä opaalinsävyisenä. Kirkkaat levyt soveltuvat paljon valoa
tarvitseviin paikkoihin, kuten esim. kasvihuoneisiin. Jos sen sijaan haluat levittää auringonvaloa esim. terassikatoksessa, ovat
opaalinsävyiset levyt hyvä valinta.

ASENNUS

VALITSE USEISTA
VÄREISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvin varustetuista rautakaupoista.

Kirkas

Opaali

Levyn leveys sopii aina 990 mm:n kattotuolien k/k-leveyteen. Käytä aina poikkiruoteita levyn jäykistämiseksi. TwinLite 10 mm
voidaan myös asentaa kumisilla asennusprofiileilla suoraan kattotuoleihin, jos poikkiruoteet ovat upotettu kattotuolien väleihin.
Katso poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.

KATTOLASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista kattoratkaisullesi täältä:
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VESIKOURU
LASKURI

Löydä täydelline
materiaalilista
sadevesijärjestelm
ratkaisullesi täält

PLASTMO

TWINLITE 16 MM
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.
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 + kuminen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)
Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + alumiininen
asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

Max. 30 kiristämättömänä Min. 26
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

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C)

-30 – +115

Paloluokitus

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

Poikkiruodeväli

Katso lumivyöhyketaulukko o
 soitteessa www.plastmo.fi

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

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

TIETOA
KÄYTTÖ
L asitetut terassit, joissa halutaan
peruslämpöä suurimman osan vuotta
Sekä eristämättömät että eristetyt, lasitetut 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 olevista viereisistä huoneistä hämärämmät kuin
käytettäessä kirkasta tai opaalin sävyistä.

ASENNUS
*Huomioithan ettei 6 m levyä ole saatavana savunvärisenä

VALITSE USEISTA
VÄREISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvinvarustetuista rautakaupoista.

Opaali

Savu

Kirkas

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 lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.
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TWINLITE 32 MM
TwinLite- kennolevy 32 mm:ssä on monta kerrosta sekä X-rakenne, 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 terasseille tai talvipuutarhaan, jota halutaan käyttää ympäri vuoden.
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 + kuminen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)
Kokonaiskorkeus päällyslista + levy + alumiininen asennusprofiili, ilman ruuvinpäätä (mm)

KÄYTTÖ
Lasitetulle terassille, jossa on hyvin
eristetty lattia ja seinät
T
alvipuutarhaan, jota halutaan käyttää
ympäri vuoden

Max. 46 kiristämättömänä Min. 42

VÄRISÄVYT

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

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C)

-30 – +115

Paloluokitus

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

Poikkiruodeväli

Katso lumivyöhyketaulukko osoitteessa
www.plastmo.fi

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

* Huomioithan ettei 6 m levyä ole saatavana savunvärisenä

VALITSE KAHDESTA
VÄRISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvinvarustelluista rautapaupoista.
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Opaali

TIETOA

Savu

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 kattotuolien k/k- leveyteen. Lisäksi kattolevyt
ovat koostumukseltaan niin vahvat, että
ne ovat itsensä kantavia 6 m:n pituuteen
asti. Katso poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta
16. Saat markkinoiden parhaiten eristävän
tuloksen, kun asennat TwinLite 32 mm:n
levyt kumisilla asennusprofiileilla.
Näin vältyt kylmäsilloilta ja kondensaatiolta profiileissa.

TWINLITE
TARVIKELISTA
11

11

19
20

1. VALITSE LEVY
Valitse sopiva katto autokatoksellesi,
terassillesi tai talvipuutarhaasi. Seuraa uuden kattolaskurin ohjeita ja
saat katollesi täydellisen tarvikeluettelon nopeasti ja helposti.
Löydät laskurin osoitteesta:
www.plastmo.fi/laskurit/
katto-laskuri

TWINLITE KENNOLEVY
10 mm k/k 990 mm
16 mm k/k 990 mm
16 mm k/k 1200 mm

KIRKAS

OPAALI

•
•
•

•
•
•
•

32 mm k/k 1200 mm

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

SAVU

•
•

2. VALITSE PROFIILI
KUMINEN ASENNUSPROFIILI

ALUMIININEN ASENNUSPROFIILI
Alumiinista asennusprofiilia käytetään
asennettaessa kattotuoleille, joissa on
päälleasennetut tai sisään upotetut
poikkiruoteet. Alumiinisia asennusprofiileja käytettäessä saadaan saumasta
niin vahva, ettei asennusprofiilia tarvitse tukea koko matkalta. Katso kuitenkin poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.
Levyn
paksuus

Ruuvin
pituus,
päällyslista

Ruuvin pituus
(itseporautuva
ruuvi), asennuslista

10 mm

25 mm

50 mm

16 mm

32 mm

50 mm

32 mm

50 mm

50 mm

7 mm

7 mm

Käytä päällyslistaan tavallista ruuvia. Kavenna levyä tarvittaessa.
Muista tehdä tämä siten, että levy
loppuu reunoissaan ehjiin kennoseinämiin.

Kumista asennusprofiilia käytetään
asennettaessa suoraan kattotuoleihin, joiden väleissä on sisään upotetut poikkiruoteet. Käytettäessä kumista asennusprofiilia vältytään
kylmäsilloilta profiileissa.

Levyn
paksuus

Ruuvin
pituus,
päällyslista

10 mm

60 mm

16 mm

60 mm

32 mm

80 mm

3 mm

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

Pulpettikatto
Harjakatto (Katso harjaprofiilin asennus
osoitteessa www.plastmo.fi)
3 Erikoiskatto (laske itse tai kysy apua
jälleenmyyjältä tai myyntipalvelustamme).
1

3. VALITSE KATTOTYYPPI

1

7 mm

2

2

3

4. VALITSE PÄÄTY- JA SIVUPEITE
Päätyprofiili
(päätymuuria vasten)

Päätyprofiili
(ilman tukea)

Päätyräystäspelti

13
11

12

20

1

Reunaprofiili
(ilman tukea)

3

3

9

Muuripelti

3

20

14
4

4

14
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KATTOLASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista kattoratkaisullesi täältä:
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VESIKOURULASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista
sadevesijärjestelmän
ratkaisullesi täältä:

PLASTMO

TRAPETSILEVYT
Trapetsilevyt ovat hyvä valinta avonaiseen
kattoratkaisuun, jossa ei tarvita eristystä.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi autokatokset,
avonaiset terassit tai pyöräkatokset. Voit
myös käyttää trapetsilevyjä tuulensuojaksi
esim. parvekkeella tai peittämään näkymän
joko roskasäiliöihin tai puutarhajätteisiin.

TIETOA
JÄRBOPRO PC JA JÄRBOLITE
Nämä trapetsilevyt ovat erityisen iskunkestäviä ja pitkäikäisiä. JärboPro
PC- trapetsilevyt ovat valmistettu polykarbonaatista, jolla on erittäin korkea iskunkestävyys. JärboLite on puolestaan valmistettu homogeenisesta 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 valinta. 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
Trapetsilevyjen asennus on helppoa ja nopeaa, etkä tarvitse erikoistyökaluja. Käytä asennuksessa siivekkeellisiä järboruuveja tai trapetsiruuveja, jotka
ovat optimaalisia, sillä ne ruuvataan ilman esiporausta ja samalla ne sallivat
lämpötilan vaihteluiden aiheuttaman lämpölaajenemisen trapetsilevyissä.
HYVIÄ NEUVOJA
Trapetsilevyjä ei saa varastoida (pinota) tai säilyttää suorassa
auringonvalossa huolimatta siitä, ovatko levyt peitetty vai ei.
Muista käsitellä puurakenteen yläpuoli aina vaalealla
puunkäsittelyaineella tai maalilla.
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ECOLITE
Toivotko hyvin valoa
läpäisevää peruslevyä,
mutta et tarvitse eristystä?
EcoLite- levy on silloin
sinulle oikea valinta.

LEVYN KOKO KIRKAS

TARVIKKEET

PITUUS

MÄÄRÄ

2,40 x 1,09 m		

Tiivistysnauha EcoLitelle		

1,05 m

pussi à 10 kpl

3,00 x 1,09 m

Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty		4,5 x 45 mm

pussi à 50 kpl

3,60 x 1,09 m

Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty		4,9 x 30 mm

pussi à 50 kpl

4,20 x 1,09 m

Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty

4,9 x 30 mm

laatikko à 200 kpl

4,80* x 1,09 m

Päätyprofiili, alumiini		

1,08 m*

1 kpl

Sileä harjalevy 2-45°, kirkas		

1,05 m**

1 kpl

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

TUOTETIETOA

HARJALEVY

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

OIKEA KIINNITYS

Plastmon siivekkeellinen
Järboruuvi tiivisteellä
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Plastmon siivekkeellinen
trapetsiruuvi

Ruuvimme on kehitetty käytettäväksi läpinäkyvien trapetsilevyjen kanssa. Niiden muotoilu ja materiaalikoostumus on valittu erityisesti siten, että ne eivät vahingoita levyjä. Sekä
Plastmon trapetsi- että Järboruuvissa on siivekkeet, jotta ne voidaan ruuvata ilman levyn
esiporausta. Siivekkeet varmistavat ylisuuret
reiät levyissä, ja mahdollistavat siten trapetsilevyjen laajenemisen lämpötilojen vaihtelun
mukaan. Ruuveihin integroitujen siivekkeiden
ansiosta, trapetsilevyjen asentaminen on tehty helpommaksi ja paljon nopeammaksi, kuin
käytettäessä ruuveja joissa ei ole siivekkeitä
jolloin esiporaus on tarpeen. Siksi suosittelemme aina käyttämään trapetsilevyjen
kiinnitykseen, Plastmon alkuperäisiä, siivekkeellisiä trapetsi- tai Järboruuveja. Ruuvien
vähimmäistarve 12 kpl/m².

*

150 mm

*

50 mm

150 mm

Harjalevy on tarkoittu harjakattoon. Harjalevy
on muotoiltu siten, että se sopii harjanteeseen, jonka kulma on 2° ja 45° väliltä.

PÄÄTYPROFIILI
40 mm

25 mm

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

ä
ittä
Pe 5 cm
10

80 mm

Trapetsilevyille saatavissa oleva päätyprofiili on käytännöllinen ja se antaa nopean,
huolitellun sekä tiiviin ratkaisun (kts. asennusohjeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää
tasaista seinäpintaa esimerkiksi rappausta,
tiiltä tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää
tiivistyslista paikoillaan silloin, kun lisäpeite
on tarpeen, esimerkiksi pystysuoran puupaneloinnin yhteydessä. Päätyprofiilia voi
käyttää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

PLASTMO

JÄRBOLITE
10 VUOTTA

Toivotko valoa läpäisevää ja
korkealaatuista kattoa ilman
eristyskykyä, jolla on kuitenkin
korkea iskunkestävyys sekä 10
vuoden takuu? Silloin JärboLite
on sinulle oikea valinta.

LEVYN KOKO

KIRKAS OPAALI

SAVU

TARVIKKEET

PITUUS

MÄÄRÄ

2,40 x 1,06 m

•

•

•

Tiivistysnauha JärboLite 75/20 mm		1,05 m

pussi à 10 kpl

3,00 x 1,06 m

•

•

•

Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty		4,5 x 45 mm

pussi à 50 kpl

3,60 x 1,06 m

•

•

•

Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty		4,9 x 30 mm

pussi à 50 kpl / 200 kpl

4,20 x 1,06 m

•

•

•

Päätyprofiili, alumiini		

1,08 m**

1 kpl

4,80 x 1,06 m

•

•

•

Sileä harjalevy 2-45°, kirkas		

1,05 m***

1 kpl

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

JÄRBOLITEN ETUJA

OIKEA KIINNITYS

HARJALEVY

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

*

150 mm

*

50 mm

150 mm

Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 1,04 metriä
(½ profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,97 metriä
(1½ profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: KIRKAS 82% / OPAALI 45 % /
SAVU 38%
Profiili: 75/20 mm
Levyn paksuus: 0,9 mm
Takuuaika: 10 vuotta
Käyttölämpötila: -20°C - +55°C
JärboLite on saanut EN 13501-1:n mukaisesti
paloluokituksen B, s2-d0

VÄLTY LEVÄN MUODOSTUMISELTA

½ profiilin limitys

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

Plastmon siivekkeellinen trapetsiruuvi

Harjalevy on tarkoittu harjakattoon. Harjalevy
on muotoiltu siten, että se sopii harjanteeseen, jonka kulma on 2° ja 45° väliltä.

PÄÄTYPROFIILI
40 mm

25 mm

TUOTETIETOA

Plastmon siivekkeellinen
Järboruuvi tiivisteellä

ä
ittä
Pe 5 cm
10

80 mm

Trapetsilevyille saatavissa oleva päätyprofiili on käytännöllinen ja se antaa nopean,
huolitellun sekä tiiviin ratkaisun (kts. asennusohjeet). Päätyprofiili on helppo tiivistää
tasaista seinäpintaa esimerkiksi rappausta,
tiiltä tai vaakasuoraa puupanelointia vasten. Päätyprofiilin tehtävänä on myös pitää
tiivistyslista paikoillaan silloin, kun lisäpeite
on tarpeen, esimerkiksi pystysuoran puupaneloinnin yhteydessä. Päätyprofiilia voi
käyttää kaikkien trapetsilevyjen kanssa.

Muista käyttää oikeita ruuveja ja että ruuvinreikien tulee olla ruuvin läpimittaa suurempia
jotta levy saa lämpötilan vaatiman liikkkumavaran. Plastmon siivekkeellinen trapetsiruuvi
on ihanteellinen koska se ruuvataan ilman
esiporausta ja samalla se varmistaa trapetsilevyn laajenemisen lämpötilojen vaihtelun
aikana. Plastmon siivekkeellinen Järboruuvi
voidaan asentaa myös ilman esiporausta,
jolloin säästät aikaa asennuksessa. Siksi
suosittelemme aina käyttämään trapetsilevyjen kiinnitykseen, Plastmon alkuperäisiä,
siivekkeellisiä trapetsi- tai Järboruuveja.
Ruuvien vähimmäistarve 12 kpl/m².
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JÄRBOPRO PC TRAPETSI
15 VUOTTA

Onko toiveenasi valoa läpäisevä,
ainutlaatuinen katto, jolla on erityisen suuri iskunkestävyys ja 15
vuoden takuu? Etkö myöskään
tarvitse eristyskykyä? JärboPro
PC on silloin oikea valinta.
LEVYN KOKO

KIRKAS OPAALI

SAVU

TARVIKKEET

PITUUS

MÄÄRÄ

2,40 x 1,06 m

•

•

•

Tiivistysnauha JärboPro PC 75/16 mm

1,05 m

pussi à 10 kpl

3,00 x 1,06 m

•

•

•

Trapetsiruuvi siivekkeillä, sinkitty

4,5 x 45 mm

pussi à 50 kpl

3,60 x 1,06 m

•

•

•

Järboruuvi siivekkeillä ja tiivisteellä, sinkitty

4,9 x 30 mm

pussi à 50 kpl / 200 kpl

4,20 x 1,06 m

•

•

•

Päätyprofiili, alumiini		

1,08*

1 kpl

4,80 x 1,06 m

•

•

•

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 kpl

1,26 m

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

1 profiilin limitys

TUOTETIETOA
Muoto: Trapetsi
Peittävä leveys: 0,99 metriä
(1 profiilin limityksellä)
Peittävä leveys: 0,92 metriä
(2 profiilin limityksellä)
Valonläpäisy: KIRKAS 90% / OPAALI 45 % /
SAVU 35%

Plastmon siivekkeellinen
Järboruuvi tiivisteellä

Muista käyttää oikeita ruuveja ja että ruuvinreikien tulee olla ruuvin läpimittaa suurempia
jotta levy saa lämpötilan vaatiman liikkkumavaran. Plastmon siivekkeellinen trapetsiruuvi
on ihanteellinen koska se ruuvataan ilman
esiporausta ja samalla se varmistaa trapetsilevyn laajenemisen lämpötilojen vaihtelun
aikana. Plastmon siivekkeellinen Järboruuvi
voidaan asentaa myös ilman esiporausta,
jolloin säästät aikaa asennuksessa. Siksi
suosittelemme aina käyttämään trapetsilevyjen kiinnitykseen, Plastmon alkuperäisiä,
siivekkeellisiä trapetsi- tai Järboruuveja.
Ruuvien vähimmäistarve 12 kpl/m².

REUNALEVY

Takuuaika: 15 vuotta
JärboPro on saanut EN 13501-1:n mukaisesti
paloluokituksen B, s1-d0

16
16

130 mm

1270 mm

JärboPro harjalevy on tarjoitettu tarkoitettu harjakatolle. Harjalevy on valmistettu
polykarbonaatista ja muotoiltu siten, että
se sopii harjanteelle, jonka kulma on 2° ja
45° väliltä.

PÄÄTYLEVY

1270 mm
150 mm

Trapetsilevyn päätylevy on käytännöllinen
tuote, joka tarjoaa miellyttävän ratkaisun
päätyseinän ja katteen väliin.

Profiili: 76/16 mm
Levyn paksuus: 0,8 mm

150 mm

Plastmon siivekkeellinen
trapetsiruuvi

50 mm

n ERITTÄIN suuri iskunkestävyys
- levyt on valmistettu polykarbonaatista
-m
 elkein mahdottomia lyödä rikki
n Voidaan käyttää lämpötiloissa
-50 - +100 °C
n Pitkä takuu (15 vuotta)
n Samat lisävarusteet kuin muissakin
Plastmon trapetsilevyissä

HARJALEVY

OIKEA KIINNITYS

60 mm

JÄRBOPRO PCTRAPETSILEVYN EDUT

1270 mm

Reunalevyllä voidaan viimeistellä katoksen
sivut seinää vasten.

PLASTMO

SUNGLAZEVALOKATELEVY
SunGlaze- valokatelevyllä saat hienon arkkitehtonisen 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.

TIETOA
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 iskunkestävä 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 savunsävyinen levy läpäisee vähiten valoa, mikä saattaa tehdä talossa
olevista viereisistä huoneista hämärämmät.
HELPPO ASENTAA
SunGlaze- valokatelevyt asennetaan nopeasti siihen kuuluvien alumiinisien asennusprofiilien avulla. Se voidaan asentaa suoraan kattotuoleihin 598 mm:n k/k väleillä. Vaihtoehtoisesti se voidaan asentaa kattotuolien päällä lepäävien poikkiruoteiden päälle. Katso
poikkiruoteiden tarve lumivyöhyketaulukosta asennusohjeista s. 16.

KATTOLASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista kattoratkaisullesi täältä:

VESIKOURULASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista
sadevesijärjestelmän
ratkaisullesi täältä:
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SUNGLAZE- VALOKATELEVY
KANTAVA RAKENNE
12

9
10
3
7

8

4

2

1

11

5

6

SUNGLAZE- VALOKATELEVY
Elegantti kateratkaisu

1

2

KAIKKI, MITÄ TARVITSET
1

SunGlaze 4 mm kirkas tai

2

SunGlaze 4 mm savu

Profiilisetti:
3

Asennusprofiili

4

Päällyslista

5

Peitelista

6

Päätytulppa

7

Universaaliruuvi 4,8x35 mm

8

Lukitusruuvi 5,5x19 mm

9

Peitelista 2500 mm

3

6

– Käytetään ainoastaan kavennettuun levyyn

5

9

11

12 Harjaprofiili

Käytetään harjakatoille
12

18
18

8

4

10 Laajeneva tiivistenauha 5200 mm
11 Sivuprofiili

7

10

SUNGLAZEN EDUT

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

n Suuri kestävyys lumi- ja tuulikuormia 		
vastaan

Levyn pituus (m)

3,0 / 3,6 / 4,2

n Lähes mahdonta lyödä rikki

Levyn paino (kg/m2)

5,05 (2,94 kg/m)

Kokonaispaino (kg/m)

7,40

n Yksinkertainen, nopea ja varma 		
asennus

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

n	Hieno, läpinäkyvä levy, joka näyttää
karkaistulta lasilta
n Vesitiivis asennus ilman silikonia 		
tai kumitiivisteitä
n Vapaa levyjen lämpöliike

n Piilotetut ruuvit
n Vähäinen huoltotarve

Saatavissa kirkkaana ja savun värisenä. Huomioi, että savunsävyinen levy läpäisee vähiten
valoa, mikä saattaa tehdä talossa olevista viereisistä huoneista hämärämmät.
*Alumiiniprofiilit täytyy valssata

VALITSE USEISTA
VÄREISTÄ
Löydät mallikappaleet hyvinvarustetuista rautakaupoista.

Kirkas

Savu
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PLASTMO

EAZYGLAZE
-VALOKATELEVY
EazyGlaze -valokatelevy on taloudellinen vaihtoehto
Plastmon SunGlazelle. Kun SunGlaze -levyt asennetaan
ainutlaatuisilla profiilleilla jotka on valmistettu
anodisoidusta alumiinista, EazyGlaze -levyjen asennus
hoituu helposti - fiksun suunnittelun ansiosta, mikä
mahdollistaa levyjen asennuksen ilman profiilijärjestelmää.
EazyGlaze -kattoa voidaan käyttää avokattoratkaisuissa,
joissa ei ole tarvetta eristykselle.

TIETOA
EazyGlaze on tyylikäs kattoratkaisu, joka sopii avoimiin kattorakenteisiin, mm. terassin tai autokatoksen kattamiseen.
KORKEALAATUISET MATERIAALIT
Kattolevyt on valmistettu 3 mm paksusta kirkkaasta polykarbonaatista, joka on vahva ja iskunkestävä muovimateriaali, joka on
pitkäikäinen. Levyt ovat yläpuolelta UV-suojattuja, mikä vähentää
auringon aiheuttamaa hajoamista ja tarjoaa säänkestävän ratkaisun. Annamme 10 vuoden takuun EazyGlaze katolle.
YLLÄPITO
EazyGlaze vaatii vain vähän huoltamista. On suositeltavaa, että katto puhdistetaan 1-2 kertaa vuodessa.
HELPPO JA NOPEA ASENTAMINEN
Levyt on suunniteltu älykkäästi ja valmistettu tavalla, mikä tekee kokoonpanosta helppoa ja nopeaa. Levyt ovat profiloitu molemmilta sivuilta, joten voit helposti koota useita levyjä limittäin. Limityksen
kautta levyt kiinnitetään suoraan kattorakenteeseen EazyGlaze-ruuveilla. Kattoratkaisu asennetaan suoraan kattotuoleihin k/k mitattuna
600 mm leveydelle.
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EAZYGLAZE- VALOKATELEVY
KANTAVA RAKENNE
3

4
2

1

EAZYGLAZE
Lasin näköinen älykäs
kattoratkaisu

1

2

3

4

5

6

KAIKKI MITÄ TARVITSET
1

EazyGlaze 3 mm kirkas

2

EazyGlaze-ruuvit 6,0 x 35 mm

Lisätarvikkeet:
3

Päätyprofiili 3050 mm

4

Tiivistysnauha 5200 mm

5

Päätyprofiili (ilman tukea) 3050 mm

6

Tiivistysnauha

TEKNISET TIEDOT

EAZYGLAZE

Valonläpäisy

90 %

Ruodeväli k/k

600 mm

Levyn ja ruuvien kokonaiskorkeus

50 mm

Levyn leveys

688 mm Levyn paksuus 3 mm

n Vähäinen huollontarve

Levyn paino

4,1 kg/m2 (2,8 kg/m)

n UV-suoja - 99,9 % UV:sta suodattuu pois

Katon kaltevuus

50 mm/m (ca. 3 gr)

n Suuri iskunkestävyys

Levyn pituus (m)

3,6 m / 4,2 m / 6 m

n 10 vuoden takuu

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys

-30 til +115

Paloluokitus

EN13501 mukaisesti B, s1, d0

UV-suojaus

UV-suojaus levyn yläpinnassa

Äänenvaimennus

n. 22 db

EAZYGLAZEN EDUT
n 3 mm paksu ja tyylikäs valokate PC:ta
n Helppo ja nopea asentaa, ruuvit 		
tulevat mukana
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ALUSKATE TERASSEILLE JA PARVEKKEILLE

DROPSTOP
DropStop-aluskatejärjestelmä estää vettä valumasta alas
puuterassien ja parvekkeiden läpi. Järjestelmä koostuu
kevyistä muovilevyistä ja alumiiniprofiileista. Levyt asennetaan, kun terassi tai parveke on valmis. Pinnat, jotka
aikaisemmin kastuivat sateella, pysyvät kuivina tämän
yksinkertaisen ratkaisun avulla.

Levyt asennetaan katetun sisäänkäynnin ja/tai terassin alle ja niiden asennus
vie vain muutaman tunnin. Levyt toimitetaan 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 poikkiruodeväliä ja 48 mm:n poikkiruoteita.
Käytettäessä 36 mm:n poikkiruoteita
600 mm:n k/k poikkiruodeväleillä, tulee aallonkorkeudeksi 55 mm.
DROPSTOP-TUOTTEET
DropStop-alumiiniprofiili 3000 mm
ja 4000 mm
DropStop-ruuvi, 100 kpl/pss.
DropStop-kaarilevy 600 x 1600 mm

Levyt asetetaan alumiiniprofiileihin
(3000 mm tai 4000 mm). Alumiiniprofiilit ruuvataan kiinni poikkiruoteisiin itseporautuvilla ruuveilla. Katso
asennusohje ennen asennusta. Levyt
voidaan myös asentaa jälkikäteen valmiisiin parvekkeisiin ja terasseihin.

DROPSTOP:N ETUJA

Laita
silikonia levyjen
Läggraita
en silikonsträng
limityskohtaan.
där
skivorna överlappar.

n Suojaa terassiasi ei-toivotuilta,
katolta tippuvilta pisaroilta

s
itpyp
leimrla

nV
 oidaan asentaa katetun
sisäänkäynnin, terassin tai
parvekkeen alle
n Helppo lyhentää ja asentaa

:n
möv
mm

Droppstopp skiva
DropStop-levy

0c
1100

,enetøjksetalp i nessamsgnintet ggeL
.reppalrevo enetalp red
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VALITSE OIKEA
SADEVESIJÄRJESTELMÄ KATOLLESI
MUOVINEN
SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Plastmon muovinen sadevesijärjestelmä on osoittanut vahvuutensa yli puolen vuosisadan
ajan. Ilmansaasteet tai rannikon suolapitoinen, kostea ilma
ei vaikuta muoviin joten se on
vahva ja vakaa materiaali, joka
kestää vuosia eteenpäin.

Valkoinen

Harmaa

Grafiitinharmaa

Ruskea

Musta

TERÄS PLUS
-SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Etsitkö sadevesikourua, jonka
ulkonäkö muistuttaa sinkkiä?
Toivotko teräksen vahvuutta
sekä vankan käsityötaidon
näköä? Plastmon Teräs Plus
-sadevesijärjestelmä on silloin
sinua varten.
Teräs Plus- sadevesijärjestelmä on lisäksi pintakäsitelty,
joten se on kestävämpi
ulkoisille haitoille.

SINKKINEN ARKKITEHTISADEVESIJÄRJESTELMÄ

24

Sinkkinen sadevesijärjestelmä
on kestävä, elegantti ja se täydentää talosi ulkonäön. Sinkki
saa ajan saatossa kauniin patinan, jota nykyisin toivotaan niin
remontoitaessa kuin myös uudisrakentamisessakin. Patinoitunut Arkkitehti- sadevesijärjestelmä on arvokkaan näköinen joka
mukautuu tyyliin kuin tyyliin.
Sinkki on lisäksi säänkestävä
materiaali, ja se kestää vaativia
ilmasto-olosuhteita.

ASENNUSOHJEET

KATTORATKAISUT
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

ASENNUS
VIDEO

ENNEN KUIN ALOITAT
Lue asennusohje huolellisesti läpi, ennen
kuin aloitat asennuksen.
TwinLite asennetaan kattorakenteeseen,
joka on sopeutettu paikallisiin olosuhteisiin.
Kattotuolien väleihin tai päälle on asennettava poikkiruoteet sen perusteella, kuinka paljon lunta alueella sataa. Epäselvissä tapauksissa tulee aina asentaa ylimääräisiä
poikkiruoteita, jotta rakenteesta tulee vahvempi ja jäykempi. Talvipuutarhoihin tulee
käyttää muotonsa pitävää puuta, kuten liimapuuta. 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 pienempi, voi levyä sahata myös leveyssuunnassa.
Levy täytyy tukea sekä etu- että takareunasta, jotta järjestelmä toimisi. Katon kaltevuuden täytyy olla min. 30 mm/m (n. 2°).
Levyjen suojamuovi poistetaan sitä mukaa
kun levyt asennetaan.
TwinLite toimitetaan useissa standardipituuksissa. Jos levyjä täytyy sahata pituustai leveyssuunnassa, voi tämän tehdä
hienohampaisella sahalla tai kulmahiomakoneella. Jos levyjä sahataan leveyssuunnassa, tehdään se niin, että reunat loppuvat
ehjiin kennoseinämiin. Levyn leveyden täytyy olla 10 mm pienempi kuin kattotuolien

keskeltä keskelle (k/k) etäisyys. Kennolevyjen kennot puhdistetaan pölynimurilla. TwinLite asennetaan tavallisilla työkaluilla.
Levyjen etureunojen täytyy yltää 1/3
sadevesikourun yläpuolelle (tyypillisesti n.
50 mm), jotta saadaan aikaan hyvä vedenpoisto.

Huom! TwinLite-levyissä on ylimääräinen UV-suoja molemmilla puolilla levyä
käyttöiän pidentämiseksi. Tämä mahdollistaa materiaalin maksimaalisen käytön
vinoissa leikkauksissa.

Tekninen piirustus - TwinLite
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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
Silikoni

KANTAVA RAKENNE
990 mm

990 mm
1200 mm

1200 mm
Katso oikea ruodeväli
lumivyöhyketaulukosta.

2

Katso oikea ruodeväli
lumivyöhyketaulukosta.

Alumiininen tai kuminen
asennusprofiili

Alumiininen tai kuminen
asennusprofiili

Alumiininen
asennusprofiili

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.

Levyt täytyy aina tukea etu- ja
takareunoista.

Levyt täytyy aina tukea etu- ja
takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

TARVITSET SEURAAVIA
Kulmahiomakone tai
hienohampainen saha
Työpukki
Mittanauha
Taittomitta

Lyijykynä
Suojalasit
Kuulosuojaimet
Niittipistooli tai nauloja
Vasara

Pora- ja ruuvikone
Rautasaha
Mattoveitsi
Tikkaat

1 Ruoderakenne ruuvein asennetuilla, alumiinisilla asennusprofiileilla

Periaate

5 mm

Katso oikea poikkiruodeväli
lumivyöhyketaulukosta s. 16.

30 mm

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.

3

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
2

Kattotuolirakenne upotetuilla ruoteilla ja nauloilla asennetuilla,
kumisilla asennusprofiileilla
Periaate

k/k

Naulausväli*
maks. 350 mm

5 mm

80 mm

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.

3

TwinLite-levyn mittaus
25 mm

5 mm

50 mm

4

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
Levyn katkaisu

4 pituussuunnassa

Levyn katkaisu

5 Imurointi

6 leveyssuunnassa

k/k

Katkaise levy pituussuunnassa kulmahiomakoneella tai hienohampaisella sahalla.

7 Suojamuovi

Poista suojamuovi levyn alapuolelta ennen asennusta. HUOM! Levyssä on UV-suoja molemmilla
puolilla levyä. Siksi ei ole väliä, mikä on levyn ylätai alapuoli.

Imuroi kennolevyn kennot.

÷1

0m
m

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.

8 Suodatinteippi ja alumiiniteippi

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

5 mm

9 Levyjen ja päällyslistojen asennus

Periaate

0
12

m
m

Ruuvausväli
maks. 350 mm

5 mm

5

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
10 Reunaprofiili

11 Reunaprofiili kumisen asennusprofiilin kanssa
15 mm

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

Reunaprofiilin sijoitus – 16 mm.
Poista ulommainen kumilista
päällyslistasta.

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

12 Reunaprofiili alumiinisen asennusprofiilin kanssa

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

Reunaprofiilin sijoitus – 16 mm.
Käännä ulommainen kumilista
kohti päällyslistaa ja poista ulommainen kumilista asennuslistasta.

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

13 Reunapelti kumisen asennusprofiilin kanssa

Reunapellin sijoitus – 10 mm. Poista
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 16 mm. Poista
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 32 mm. Poista
ulommainen kumilista päällyslistasta.

14 Reunapelti alumiinisen asennusprofiilin kanssa

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

6

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.

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
15 Reunapelti peitteen kanssa
13

12

14

Reunapellit (14) täytyy limittää 10-20 mm. Asennus
täytyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta. Päätyräystäspellit (13) täytyy limittää 10-15 mm. Asennus täytyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta.

14

Reunapellit (14) täytyy limittää 10-20 mm. Asennus
täytyy aloittaa alimpana kaatosuunnasta. Muuri uritetaan ja muuripelti (12) asennetaan n. 10 mm:n limityksellä alimpana kaatosuunnasta aloitettuna.

16 Etureunaprofiilin asennus

Päätytulppien asennus ja silikonilla

17 saumaus

3 mm

18 Suojamuovin poisto levyn päältä

7

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

PÄÄTYPROFIILI PÄÄTYMUURIA VASTEN (ALUMIINIPROFIILI)
HUOM! Laita katolle laudat kävelyä varten, ennen kuin asennat
päätyprofiilin.

1

Merkitse lyijykynällä kohdat, joissa
päällyslistat kohtaavat päätyprofiilin.

2

Sahaa päätyprofiiliin merkitsemäsi kohdat.

3

Poista sahaamasi siivekkeet pihdeillä.

4 mm

50 mm

Esiporaus

6 mm

23 mm

990 mm
37 mm

4

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

5

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

50 mm

6

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

Pidennys

100 mm

7

8

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

8

Aseta päätyprofiilit toisiinsa kiinni.

9

Sahaa 100 mm:n pätkä päätyprofiilia ja
aseta se peittämään yhteen kiinnitettyjen päätyprofiilien saumakohta. Ruuvit
eivät sisälly päätyprofiiliin tarvikkeisiin.

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

HARJAPROFIILI

1
10-35°

51 mm

51 mm

65 mm
35 mm
51 mm
60 mm

2

3

100 mm

max 400 mm

45 mm
Ø7 mm

4

5

9

TRAPETSIKATTO

ASENNUS
VIDEO

ENNEN KUIN ALOITAT
Luo mukana tuleva asennusohje huolellisesti
läpi ennen terassikaton asennuksen aloittamista. Se puoli kattorakenteesta, joka on ylöspäin
(levyjä kohti), tulee maalata valkoiseksi. Valkoinen väri imee itseensä vähiten lämpöä ja näin

halutaan välttyä siltä, että levyt sulaisivat kovassa auringonpaisteessa. Mikäli lyhennät levyjä, käytä hienohampaista sahaa. Katon kaltevuuden täytyy olla vähintään 30 mm/m (n.
2°). Terassikatto tulee aina asentaa kattotuoli-

Päätyprofiili

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

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

Levyjen asetus

Katso oikea poikkiruodeväli lumivyöhyketaulukosta s. 16.

1

rakenteelle, jossa on poikkiruoteet. Katso poikkiruoteiden ohje lumivyöhyketaulukosta sivulta 16.

0
30
0
20

2

Limitys pituussuunnassa 200-300 mm, limitys tulee tehdä aina
ruoteen päälle.

50 mm

3

10

Asenna tiivistyslista puurakenteen ja trapetsilevyn väliin, alimman ruoteen kohdalle.

m
m

TRAPETSIKATTO
Järboruuvi
HUOM!

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°)

4

Ruuvaa Plastmon Järboruuvi ilman esiporausta suoraan trapetsilevyn
profiilinpohjan 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).
Asennuksessa saa käyttää ainoastaan Plastmon alkuperäisiä ruuveja,
joita ovat järboruuvi ja tarvittaessa Plastmon trapetsiruuvi.

Min. 6°

Min. 2°

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

Min. 6°
1½ profiilin limitys - min. 30 mm/m (2°)

Min. 2°

Trapetsiruuvi
HUOM! Trapetsiruuveja koskeva
ohje pätee vain mikäli haluat käyttää kiinnitykseen myös trapetsiruuveja. Normaalisti asennukseen käytetään vain järboruuveja.

HUOM!

Asenna trapetsikatto oikealla 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°)

5

Ruuvaa Plastmon trapetsiruuvi ilman esiporausta suoraan trapetsilevyn profiilinhuipun 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).

Min. 6°

Min. 2°

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

Min. 6°
2 profiiliin limitys - min. 30 mm/m (n. 2°)

Min. 2°
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TRAPETSIKATTO

5

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

6

Saumaa päätylevyn ja muurin väli saumausmassalla. Saumaa tiivistenauhan ja trapetsilevyn väli Plastmon silikonilla.

JärboPro reunalevy

7

Viimeistele asentamalla päätyräystäslauta ja
Plastmon sadevesikouru.

JärboPro peitelista

200 mm

Aloita sivuprofiilin asennus katon alaosasta, kourun kohdalta. Aseta profiilin sileä
puoli seinää vasten ja aallotettu osa levylle. Kiinnitä profiilin sileä osa seinään*.
Kiinnitä aallotettu osa levyn päälle käyttäen aallon pohjaan tai huippuun asennettavia ruuveja. Aseta jatkettava sivuprofiili 200 mm limityksellä ensimmäisen sivuprofiilin päälle. Jatka tällä tavalla, kunnes profiilit seuraavat levyn koko sivua. Levitä lopuksi tiivistysainetta sivuprofiilin ja seinän väliin.

Peitelista kiinnitetään takana olevaan seinään vähintään 5 ruuvilla. Limityksen kohdalla
ruuvit kiinnitetään molempien peitelistojen läpi. Terrassikaton tulee ulottua noin 10 cm
peitelistan alle ja se kiinnitetään ruuveilla aallonpohjista. Levitä lopuksi saumausmassaa
peitelistan ja seinän väliin.

Harjalevy EcoLite ja JärboLite

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.

Harjaprofiili Järbo Pro PC:lle

Harjaprofiilin tulee limittyä päällekkäin trapetsilevyn kanssa 100–120 mm:iä kummaltakin puolelta harjannetta. Harjaprofiilia jatkettaessa tulee profiilit asentaa vähintään
yhden aallon verran päällekkäin. Harjaprofiili asennetaan paikoilleen ruuvaamalla se joko Plastmo Järbo- ruuvilla tai trapetsiruuvilla (Top- ruuvi) siten, että ruuvin kielet
porautuvat trapetsilevyn lävitse poikkiruoteeseen. Ruuvit tulee asentaa vähintään joka toiseen aaltoon, joko aallon päälle tai pohjalle.
*Seinälle asennettavat ruuvit vaihtelevat seinän materiaalin mukaan ja on tästä johtuen ostettava erikseen.
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SUNGLAZE

ENNEN KUIN ALOITAT
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°. Kattotuolirakennetta käytettäessä täytyy kattotuolien k/k-le-

1 Cut to size

1 Cut to size
Asennus

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

2 Install base
2 Install base

1 Cut to size

2 Inst

3 Next base positioning
inner
masking
43 Remove
Next base
positioning

5 Po

seensä vähiten lämpöä. Näin vältytään korkeilta
lämpötiloilta levyjen ja rakenteen välissä. Levyjä ja
alumiinisia profiileja on käsiteltävä varovasti. Siirrettäessä niitä ne on n ostettava, jotta vältyttäisiin pintojen naarmuuntumiselta.
23.625” (600mm)

600/3 (600mm)
- 600/4
23.625”

600/3 - 600/4
PURLIN

PURLIN
31.5"

Install
base
base
Install
base
22 2Install

800/4
31.5"

Next
base
positioning
Next
base
positioning
Next
base
positioning
base
positioning
3333Next
4 Remove inner masking
800/4

PURLIN

23.625”
(600mm)
23.625”
(600mm)
(600mm)
23.625”23.625”
(600mm)

1

Katkaise levyt ja alumiiniprofiilit haluamaasi
pituuteen. Käytä hienohampaista sirkkelisahaa tai käsisahaa, kun leikkaat levyjä. Koska
levyt laajenevat ja kutistuvat lämmön vaikutuksesta, täytyy levyjen olla 10 mm alumiinisia profiileja lyhyemmät. Kattorakenteen etureunan ylittävän ulokkeen enimmäispituus on
100 mm. Sadevesikourua asennettaessa
tulee ulokkeen olla 50 mm. Ulokkeen on oltava vähintään 10 mm, jotta päätytulpan asennus olisi mahdollista.

4 Remove inner masking

4 Remove inner masking

Position
the
Panels
masking
Position
the
Panels
king
the
Panels
king
55 55Position
Position
the
Panels
asking

lug
gug

ASENNUS
VIDEO

7 Assemble Cap Plug

7 Assemble Cap Plug

4

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

End Cap
8FixFix
End
Cap
End
Cap
88 8Fix
Fix
End
Cap

2

600/3
- 600/4
600/3
- 600/4

- 600/4
600/3reiät
-600/3
600/4
Esiporaa 6 mm:n
asennusprofiiliin
universaaliruuvia varten. Ruuvi on kiinnitettävä asennusproPURLIN
PURLIN
fiilin molemmille
puolille, joko jokaiseen
PURLINPURLIN
ruoteeseen taikka kattotuoleihin enintään 800
mm:n välein. Kiinnitä
ensimmäinen
ja viimeinen
31.5"
31.5"
31.5"
ruuvi enintään 12031.5"
mm:n päähän asennusprofiilin
800/4
800/4
päistä. Asennusprofiilit
602 mm:n
800/4
800/4 asennetaan
k/k-leveyteen. Asenna asennusprofiilit aloittaen
rakenteen keskeltä
ja asenna sen jälkeen sivuille
PURLIN
PURLIN
PURLINPURLIN
päin. Asenna vain 1-2 asennusprofiilia kerrallaan,
jotta välttyisit väärinasennukselta. Päätytulppa
tulee asentaa asennusprofiiliin ennen kuin asennusprofiili asennetaan paikoilleen.

5 Position the Panels
5 Position the Panels

FixCap
Cap
Fix
Cap
6666Fix
Fix
Cap
mm
m5m
5.m5m mm
5
s
s. .a5k5
55
kM
Maks aks.
Ma
M

PURLIN

3

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

6 Fix Cap
7 Assemble Cap Plug
6 Fix Cap
s.

k
Ma

55

5

.5

s
ak

mm

M

7 Assemble Cap Plug
9 Remove outer masking

8 Fix End Cap

9 Remove outer masking

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

Remove outer masking
9 Remove
outer
masking
outer
masking
99 9Remove
Remove
outer
masking

8 Fix

mm

8 Fix End Cap

5

5 Pos

6

8 Fix

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

HUOM!

7

Asenna päätytulppa päällyslistan alimpaan päätyyn (sadevesikourun puolelle).
Käytä mukana tulevia tavallisia ruuveja.

8

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

SunGlaze puhdistetaan kädenlämpöisellä vedellä*. Aloita huuhtelemalla katto huolellisesti.
Huomaa, että lika ja vieraat esineet on pestävä pois kattolevyistä, ennen kuin voit käyttää
varovaisesti pehmeää pesuharjaa, jossa on vesiliitäntä. Vältä hankaamista harjalla. Älä koskaan harjaa tai yritä puhdistaa kuivia levyjä.
Puhdistus ei saa tapahtua suorassa auringonpaisteessa tai yli 25°C lämpötilassa. Painepesua ei saa käyttää, koska se voi vahingoittaa
kattolevyjen pintaa ja työntää vettä ei-toivottuihin paikkoihin. Älä koskaan käytä liuottimia tai
happo- ja emästuotteita. Ne voivat vaikuttaa levyihin ja tiivisteisiin.

*Käytä tarvittaessa laimennettua astianpesuainetta sisältävää liuosta (ei saa sisältää hankausaineita tai emäksisiä liuottimia).
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SUNGLAZE

PÄÄTYPROFIILI PÄÄTYSEINÄÄ VASTEN (ALUM.PROFIILI)
HUOM.! Laita katolle laudat kävelyä varten, ennen kuin asennat päätyprofiilin.

Merkitse lyijykynällä kohdat, joissa päätylistat kohtaavat päätyprofiilin.

2

Sahaa päätyprofiiliin merkitsemäsi kohdat.

4 mm

1

Esiporaus

3

Poista sahaamasi siivekkeet pihdeillä.

6 mm

33 mm

602 mm
37 mm

10 mm

4

Esiporaa reiät enintään 602 mm:n välein
profiilin yläpäässä olevaa porausuraa
varten.

5

Tee päätyseinään ura 37 mm:iä päätylistan
yläpuolelle. Tee urasta vähintään 4 mm korkea
ja vähintään 6 mm syvä.

6

Asenna laajeneva tiivistenauha 10 mm:iä
sivureunasta sisäänpäin päätyprofiilin alle.

Jatkaminen

100 mm

7

14

Ruuvaa päätyprofiili päätyseinään kiinni. Saumaa päätyprofiilin yläreuna ja päällyslistaa
kohti oleva alareuna. HUOM. Ruuvit tulee
ostaa erikseen.

8

Aseta päätyprofiileiden reunat toisiinsa kiinni.

9

Sahaa 100 mm:n pätkä päätyprofiilia ja aseta se peittämään yhteen kiinnitettyjen päätyprofiileiden saumakohta.

sking

asking

masking
asking

SUNGLAZE

1 Cut to size

SIVUPROFIILI
HUOM!: Laita katolle laudat kävelyä varten, jos sivuprofiilin asennus vaatii
valokatteen päällä kävelyä. Valokatelevyn tulee
olla
kuiva ennen sen asennusta
1 Cut to
size
2 Install base
butyylinauhan päälle.

2 Install base

3 Next base positioning

3 Next b

23.625” (600mm)
600/3 - 600/4

2 Install base

positioning
3 Next basePURLIN

4 Remove inner masking

5 Pos

P

23.625” (600mm)

Installbase
base
22 Install

31.5"
600/3 - 600/4

Nextbase
basepositioning
positioning
33 Next
800/4
600/3
600/3
- 600/4
- 600/4
PURLIN
31.5"

1

Esiporaa 6 mm:n reiät asennusprofiiliin universaaliruuvia varten. Ruuvi on kiinnitettävä
asennusprofiilin molemmille puolille, joko
jokaiseen ruoteeseen tai kattotuoleihin enintään 500 mm:n välein. Kiinnitä ensimmäinen
ja viimeinen ruuvi enintään 120 mm:n päähän asennusprofiilin
päistä.

2

5 Position the Panels
5 Position the Panels

Levynpituus
K/K

g

5 Position the Panels

Tarkista valokatteen
800/4leveys.
PURLIN
PURLIN
Leveys lasketaan = K/K – 20 mm
Lyhennä valokate hienohampaisella pyörö- tai sirkkelisahalla.

6 Fix Cap

6 Fix Cap
m

5m

.5

ks

Ma

PURLIN 31.5"
31.5"
800/4
800/4

6 Fix Cap5 mm 7

PURLIN
PURLIN

.5

ks

Ma

Positionthe
thePanels
Panels
55 Position

PU

4 Remove inner mas
kin

PURLIN
23.625”
23.625”
(600mm)
(600mm)

Assemble Cap Plug

7 Assemble Cap Plug
8 Fix End Cap

FixCap
Cap
66 Fix
.
ks

Ma

55

8 Fix

9 Remove o

mm

mmmm
5 5
. 5s. 5
s
k k
MaMa

End eiCap
83 Fix
Valokatelevyä
voi enää irroittaa kun se on

4

ug

8 Fix End Cap

9 Remove outer masking

ug
ug

FixEnd
EndCap
Cap
88 Fix

Removeouter
outermasking
masking
99 Remove

g

2 Inst

asennettu butyylinauhaa vasten. Poista ensin
ainoastaan butyylinauhan päädyistä sen vuoraus, jotta voit ottaa siitä kiinni kun asetat levyn oikealle kohdalle. Poista loput butyylinauhan vuorauksesta kun levy on kohdistettu oikein ja paina levy butyylinauhaa vasten.

6

Asenna päätytulppa päätylistan alimpaan kohtaan (räystäskourun puolelle). Käytä paketin mukana tulevia ruuveja. Poista kelmu päätytulpasta.

7

outer
masking
9Vedä Remove
suojamuovia 5 cm:iä
pois levyn
reu5
nasta. Asenna tämän jälkeen päällyslista
asennusprofiilin ja levyjen päälle, siten
että päällyslistan reiät osuvat asennusprofiilin keskimmäisen uran kohdalle. Kiinnitä
päällyslista mukana tulevilla lukitusruuveilla asennusprofiilin keskimmäiseen uraan
kiinni. Vältä yliruuvausta.

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

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

15

SUNGLAZE

HARJAPROFIILI
HUOM: Aseta tukilevy/lankku katolle ennen harjaprofiilin asentamista!
Asennusprofiilit ja levyt asennetaan SunGlazen asennusohjeen mukaan.
Päätykappaleita ei saa asentaa asennusprofiilien yläpäätyihin.
Huomautus: levyn pituuden tulee olla 10 mm lyhyempi kuin asennusprofiilin.
5 mm

!"#

!"#

10-35°

100 mm

1

2

45 mm

ø7

602 mm

3

4

45 mm

5

16

602 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

7 mm

KATTOLASKURI
Löydä täydellinen
materiaalilista kattoratkaisullesi täältä:

VESIK
LAS

Löydä tä
mater
sadevesijä
ratkaisul
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EAZYGLAZE

ENNEN KUIN ALOITAT
totuolirakennetta käytettäessä täytyy kattotuolien
k/k-leveyden olla 600 mm kattotuolien välissä.
Levyt on suunniteltu menemään päällekkäin
sivuilta, ja siksi niissä on yksi kapea ja toinen leveä profilointi levyjen sivuilla. Levyjä tulee käsitellä

varoen. Nosta levyjä välttääksesi pinnan naarmuuntumista. On käytettävä 45-60 mm leveitä
kattotuoleja. Jos käytät poikkiruoteita, aseta poikkiruoteet vähintään 40 mm kattotuolin yläreunan
alapuolelle.

50
0

m
m

Lue mukana tuleva asennusohje huolellisesti läpi
ennen kuin aloitat. EazyGlaze-levyt täytyy asentaa
tukevalle rakenteelle, joka kestää asennuspaikalla
ilmeneviä lumi- ja tuulikuormia. Vähimmäiskaltevuus katolle on 50 mm/m, joka vastaa n. 3°. Kat-

600 mm

>40 mm

1 Cut to size

90º

2 Install base

45 - 60 mm

3 Next base positioning
500 mm

23.625” (600mm)
600/3 - 600/4

30-50 mm

500

50 mm

PURLIN

31.5"
500 mm

800/4

30-50 mm

50

0

m

7 Assemble Cap Plug
4
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Aseta seuraavaksi asennettavan levyn leveämpi
profilointi, ensimmäisenä asennetun levyn,
kapean profiloinnin päälle. Esiporaa Ø 10 mm
reiät molempien levyjen läpi 500 mm välein - ei
saa porata kattotuoliin. Ensimmäinen ja viimeinen
reikä tulee sijoittaa 30-50 mm etäisyydelle
levynreunasta.

8 Fix End Cap
5

Kiinnitä mukana toimitetut ruuvit valmiiksi
porattujen reikien läpi. Aloita alaosasta ja jatka
ylöspäin. Ruuvit asennetaan kohtisuoraan
alustaan nähden. Vältä ruuuvin ja levyn
ylikiristämistä. Poista suojamuovi levyjen ylä- ja
alapuolelta, kun levy on kiinnitetty toiselta
puolellta.

Kiinnitä mukana toimitetut ruuvit valmiiksi
porattujen reikien läpi. Aloita alaosasta ja
jatka ylöspäin. Ruuvit asennetaan
kohtisuoraan alustaan nähden. Vältä ruuuvin
ja levyn ylikiristämistä. Poista suojamuovi
levyjen ylä- ja alapuolelta, kun levy on
kiinnitetty toiselta puolellta.
mm
5
.5
s
k
Ma
m

6 Fix Cap
m

5 Position the Panels

3

0

Ensimmäinen EazyGlaze-levy asetetaan
uloimmaiseen kattotuoliin, leveä profilointi
ulospäin. Levy tulee asettaa 50 mm yli
kattotuolin reunasta. Esiporaa Ø 10 mm:n
reiät EazyGlaze-levyyn 500 mm:n välein - älä
poraa kattotuoliin. Ensimmäinen ja viimeinen
reikä tulee sijoittaa 30 -50 mm etäisyydelle
levynreunasta.

50

m

4 Remove inner masking

2

0

Levyt voidaan leikata pitkittäin
hienohampaisella sirkkelisahalla tai
käsisahalla tai pyörösahalla. Aseta
tukipuunkappale lähelle sahaa, tärinän
vähentämiseksi.

50

1

m

m

PURLIN

9 Remove outer masking
6

Toista kohdat 4 ja 5, kunnes kaikki levyt on
asennettu.

EAZYGLAZE

PÄÄTYPROFIILI TAKASEINÄÄ VASTEN (ALUPROFIILI)
HUOM: Aseta tukipalkki katolle ennen päätyprofiilin asentamista!

4 mm

Forboring
36 mm

600 mm

1

Merkitse lyijykynällä kohta, joissa
päätylistat kohtaavat päätyprofiilit.

2

Esiporaa reiät enintään 600 mm:n välein
profiilin yläpäässä olevaa porausuraa
varten.

5

Ruuvaa päätyprofiili päätyseinään kiinni.
Saumaa päätyprofiilin yläreuna. HUOM.
ruuvitulpat ja ruuvit ostetaan erikseen.

6 mm

52 mm

3

Tee päätyseinään ura 37 mm:iä päätylistan
yläpuolelle. Tee urasta vähintään 4 mm korkea
ja vähintään 6 mm syvä.

10 mm

4

Asenna laajeneva tiivistenauha 10 mm:iä
sivureunasta sisäänpäin päätyprofiilin alle.
Älä asenna tiivistenauhaa sinne, missä
levyjen profiilien tulisi olla.
Tiivistenauhojen välinen tila saumataan Ø
8 mm alusnauhalla.

Päätyprofiilin pidentäminen
HUOM!

100 mm

6

Aseta päätyprofiileiden reunat
toisiinsa kiinni.

7

Sahaa 100 mm:n pätkä päätyprofiilia ja
aseta se peittämään yhteen kiinnitettyjen
päätyprofiileiden saumakohta.

EazyGlaze puhdistetaan kädenlämpöisellä vedellä*. Aloita huuhtelemalla katto huolellisesti.
Huomaa, että lika ja vieraat esineet on pestävä pois kattolevyistä, ennen kuin voit käyttää
varovaisesti pehmeää pesuharjaa, jossa on vesiliitäntä. Vältä hankaamista harjalla. Älä koskaan harjaa tai yritä puhdistaa kuivia levyjä.
Puhdistus ei saa tapahtua suorassa auringonpaisteessa tai yli 25°C lämpötilassa. Painepesua ei saa käyttää, koska se voi vahingoittaa
kattolevyjen pintaa ja työntää vettä ei-toivottuihin paikkoihin. Älä koskaan käytä liuottimia tai
happo- ja emästuotteita. Ne voivat vaikuttaa levyihin ja tiivisteisiin.

*Käytä tarvittaessa laimennettua astianpesuainetta sisältävää liuosta (ei saa sisältää hankausaineita tai emäksisiä liuottimia).
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EAZYGLAZE
1 Cut to size

2 Ins

LEVYJEN SOVITTAMINEN KATON LEVEYDEN MUKAISESTI
Levyn leveyden sovittaminen: uloin levy voidaan sovittaa katon
leveyteen hienohampaisella sirkkelisahalla, käsisahalla tai pyörösahalla.
Yksinkertaisella kattotuolin reunan ylityksellä

4 Remove inner mas
kin

g

5 Posit

38 mm

50 mm

7 Assemble Cap Plug
Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit. Leikkaa
levy sopivaksi, jotta kattotuolin reunasta ylitys on 50 mm. Kiinnitä Ø8 mm
alusnauha, 8 mm kattotuolin ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuoliin,
esiporaa Ø10 mm reikä ja kiinnitä levy mukana toimitetuilla ruuveilla.

tai

Alumiinisella sivuprofiililla
38 mm

Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit. Leikkaa levy sopivaksi, jotta se seuraa kattotuolin ulkoreunaa. Kiinnitä Ø8 mm
alusnauha, 8 mm kattotuolin ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuoliin,
esiporaa Ø10 mm reikä kuten muihinkin kattotuoleihin.

tai

Mittaa reiän sijainti myös sivuprofiilissa ja esiporaa Ø6 mm reikä sivuprofiiliin.
Kiinnitä kaksi Ø8 mm alusnauhaa levyn päälle reunaa pitkin Ø10 mm reikien vierestä. Aseta sivuprofiili levyn päälle ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla.

Sivuprofiili seinää vasten
68 mm
38 mm

Uloimman kattotuolin tulee olla 38 mm alempana kuin muut kattotuolit.
Leikkaa sitten levy sopivan kokoiseksi jotta se on 2 mm lyhyempi kuin
kattotuolin yläreuna. Kiinnitä Ø8 mm alusnauha, 10 mm kattotuolin
ulkoreunasta sisäänpäin. Aseta levy kattotuolien päälle ja esiporaa Ø10 mm
reikä poralla, kuten muihinkin kattotuoleihin. Kiinnitä levy mukana tulevilla

20

ruuveilla. Sivuprofiiliin merkitään ja esiporataan reiät 500 mm välein
kiinnitysruuveja varten, seinää vasten. Ruuvit tulee ostaa erikseen. Kiinnitä Ø8
mm alusnauha, joka näkyy piirroksessa. Aseta sivuprofiili kuvan mukaisesti ja
kiinnitä seinään. Tarvittaessa jyrsi ura seinään kuvan 3 mukaisesti. Uran tulee
olla 68 mm kattotuolin reunan yläpuolella.

8 Fix End

DROPSTOP- ALUSKATE
Asennus

Ca.

n.10
100cm
mm

Ca.

cm
n. 100 10
mm

1

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

Ca.
10 cm

2

Ruuvaa alumiiniprofiili kiinni ruoteeseen. Ruuvit kiinnitetään noin 300 C/C
mm:n60
etäisyydelle.
cm
Huomioithan, että ruuvit tulee esiporata.

3

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

4

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 kapeammaksi. Työkaluja, joita voidaan käyttää ovat terävä veitsi, peltisakset tms.

,enetøjksetalp i nessamsgnintet ggeL
.reppalrevo enetalp red

pp

alr

C/C 60 cm

C/C 60 cm

C/C
60 cm
k/k
600
mm

5

ev
o
HUOM!
Terassin takareunaan
m
c
01
on mahdollista
lisäksi asentaa
etalp potSppyrD
200mm levyn ylittävä kannatin, jotta vältyttäisiin vesipisaroilta terassin sisäpuolella.

Oikein asennettu DropStop- -aluskate.

Alueilla joissa on tavattavissa voimakasta
tuulta, voit vahvistaa levyn ruuvaamalla
alumiiniprofiilin DryppStop- ruuveilla.

21

LUMIVYÖHYKKEET JA POIKKIRUODEVÄLIT
2,5
3,5
2,75

LUMIVYÖHYKKEET

2,5
3,0

Suomi on jaettu lumivyöhykkeisiin, jotka perustuvat maassa eri alueilla esiintyviin
lumikuormiin. Lumivyöhykkeet määräävät,
mikä on tarvittava poikkiruodeväli.

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

2

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

3

Tarkista oikea poikkiruodeväli taulukosta.

3,0

2,75

TOIMI NÄIN:
1

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0

3,5

2,75

3,0

2,5
2,0

Kartan alkuperä
NA SFS-EN1991-1-3-YM

2,75

2,75

2,5

2,0
2,75
2,5 2,75

A

Kattotuolien väliin
upotetut ruoteet

2,0

TwinLite-, trapetsi- ja SunGlaze-katot:
Kuva A: poikkiruoteiden enimmäisväli (k/k) mm
Lumivyöhyke (kN/m²)

Poikkiruoteiden
enimmäisväli
k/k

kattotuolien
k/k-leveys

B

Kattotuolien päällä
lepäävät ruoteet

HUOM! Kuvan B mukainen asennus ei sovellu kumisten asennusprofiilien kanssa.
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1,5

2

2,5

3

4

400

Trapetsikatto

700

600

600

500

450

SunGlaze

7000

4200

2400

1200

1000

800

EazyGlaze

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

TwinLite-, trapetsi- ja SunGlaze-katot:
Kuva B: poikkiruoteiden enimmäisväli (k/k) mm
Lumivyöhyke (kN/m²)

Poikkiruoteiden
enimmäisväli
k/k

1

1

1,5

2

2,5

3

4

Trapetsikatto

700

600

600

500

450

400

SunGlaze

800

800

700

700

600

500

EazyGlaze

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

800

TÄRKEITÄ OHJEITA

LÖYDÄ TULEVAISUUDEN TEHOKKAAT VEDENPOISTORATKAISUT OSOITTEESTA WWW.PLASTMO.FI
Plastmo tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja, jotka on suunniteltu
pohjoismaiseen ilmastoon. Katso koko valikoima osoitteessa www.plastmo.fi

TÄRKEITÄ NEUVOJA KATTOLEVYISTÄ
KATTORAKENNE

PUHDISTUS

TUULETUS

Suosittelemme käytettäväksi rakenteissa liimapuuta, 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 lumivyöhyketaulukosta asennusohjeiden sivulta 16.
HUOM! Kennolevyt on aina asennettava siten,
että ne saavat tukea etu- ja takareunoistaan.

Kaikki kattolevyt puhdistetaan kädenlämpöisellä vedellä*. Aloita huuhtelemalla katto huolellisesti. Huomaa, että lika ja vieraat esineet
on pestävä pois kattolevyistä, ennen kuin voit
käyttää varovaisesti pehmeää pesuharjaa, jossa on vesiliitäntä. Vältä hankaamista harjalla.
Älä koskaan harjaa tai yritä puhdistaa kuivia
levyjä. Puhdistus ei saa tapahtua suorassa
auringonpaisteessa tai yli 25°C lämpötilassa.
Painepesua ei saa käyttää, koska se voi
vahingoittaa kattolevyjen pintaa ja työntää
vettä ei-toivottuihin paikkoihin. Älä koskaan
käytä liuottimia tai happo- ja emästuotteita. Ne
voivat vaikuttaa levyihin ja tiivisteisiin.Trapetsilevyt on pidettävä puhtaina sekä vapaina
lehdistä tai sammaleesta että muista veden
virtaamisen estävistä asioista, muuten on
olemassa ylivuotovaara levyjen limityksessä.

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

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

KATOLLA KÄVELY
Jos sinulla on tarvetta kävellä katolla esmierkiksi pesun aikana, huomioithan, että sinun
tulee asettaa laudat tms. ratkaisu kävelyä
varten. Älä koskaan kävele katolla pelkästään
levyjen päällä.

KONDENSAATIO
Vesihöyryn kondensaatiota, eli tiivistymistä voi
muodostua erityisesti ohuiden muovi-kattokerrosten väliin. Kondenssiveden katoamisen
kesto riippuu paikallisista kosteus- ja sääolosuhteista.

SÄILYTYS
Säilytä levyjä tasaisella alustalla ja valolta
peitettynä, jos säilytät niitä ulkotiloissa.
Kattolevyjä ei saa pinota säilytykseen suoraan
auringonvaloon. Vältä pidempiaikaista säilytystä 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 kattolevyjen sekä kattorakenteiden ylirasitukselta.
HUOM! Muista aina, että kattorakenteen
yläpuoli täytyy käsitellä vaalealla puunkäsittelyaineella tai maalilla.
Ethän käytä lipeää sillä se vaikuttaa
tiivisteisiin.

*Käytä tarvittaessa laimennettua astianpesuainetta sisältävää liuosta (ei saa sisältää hankausaineita tai emäksisiä liuottimia).
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