TRAPETSIKATTO

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.
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rakenteelle, jossa on poikkiruoteet. Katso poikkiruoteiden ohje lumivyöhyketaulukosta sivulta 16.
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Limitys pituussuunnassa 200-300 mm, limitys tulee tehdä aina
ruoteen päälle.

50 mm
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Asenna tiivistyslista puurakenteen ja trapetsilevyn väliin, alimman ruoteen kohdalle.
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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°)
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Ruuvaa 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).

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°)
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Ruuvaa 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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5

Paina tiivistysnauha päätylevyyn kiinni ja paina
päätylevyä kevyesti, kunnes tiivistenauha on
tiiviisti kiinni levyissä.
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Saumaa päätylevyn ja muurin väli saumausmassalla. Saumaa tiivistenauhan ja trapetsilevyn väli Plastmon silikonilla.

JärboPro reunalevy
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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.
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*Seinälle asennettavat ruuvit vaihtelevat seinän materiaalin mukaan ja on tästä johtuen ostettava erikseen.

