TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

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.
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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.
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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.
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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.
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TwinLite-levyn mittaus
25 mm

5 mm

50 mm
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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.
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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
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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.
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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.
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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
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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.
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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

