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Tekninen piirustus - TwinLite 
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Lue asennusohje huolellisesti läpi, ennen 
kuin aloitat asennuksen.

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

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

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

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

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

ENNEN KUIN ALOITAT

KANTAVA RAKENNE

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

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

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

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

Levyt täytyy aina tukea etu- ja 
 takareunoista.

Katso lumivyöhyketaulukko sivulla 16.

Alumiininen tai kuminen 
asennusprofiili 

Alumiininen tai kuminen 
asennusprofiili 

Alumiininen 
 asennusprofiili 

990 mm

1200 mm

Katso oikea ruodeväli 
lumivyöhyketaulukosta.

990 mm

1200 mm

Katso oikea ruodeväli 
lumivyöhyketaulukosta.

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



TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
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Ruoderakenne ruuvein asennetuilla, alumiinisilla asennusprofiileilla1

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

Periaate

30 mm

5 mm

 Kulmahiomakone tai 
hienohampainen saha

 Työpukki
 Mittanauha
 Taittomitta

 Lyijykynä
 Suojalasit
 Kuulosuojaimet
 Niittipistooli tai nauloja
 Vasara

 Pora- ja ruuvikone
 Rautasaha 
 Mattoveitsi
 Tikkaat

TARVITSET SEURAAVIA

Katso oikea poikkiruodeväli
lumivyöhyketaulukosta s. 16.



2

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

Kattotuolirakenne upotetuilla ruoteilla ja nauloilla asennetuilla, 
kumisilla asennusprofiileilla

k/k

Periaate

80 mm

Naulausväli*
maks. 350 mm

3 TwinLite-levyn mittaus

5 mm

25 mm

5 mm

50 mm

5

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Levyn katkaisu
pituussuunnassa

Katkaise levy pituussuunnassa kulmahiomakoneel-
la tai hienohampaisella sahalla.

Suojamuovi

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

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

k/k  ÷ 10 mm

Suodatinteippi ja alumiiniteippi

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

Imuroi kennolevyn kennot.

Levyjen ja päällyslistojen asennus

Periaate

12
0 m

m

Ruuvausväli
maks. 350 mm

5 mm

5 mm

25 mm

30 mm

Imurointi
Levyn katkaisu 
 leveyssuunnassa4 5 6

7 8

9



TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Reunapellin sijoitus – 10 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 16 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapellin sijoitus – 32 mm. Poista 
ulommainen kumilista päällyslistasta.

Reunapelti kumisen asennusprofiilin kanssa13

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

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

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

Reunapelti alumiinisen asennusprofiilin kanssa14

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

Reunaprofiilin sijoitus – 10 mm.
Poista ulommainen kumilista  
päällyslistasta.

Reunaprofiilin sijoitus – 16 mm.
Poista ulommainen kumilista  
päällyslistasta.

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

15 mm

Reunaprofiili kumisen asennusprofiilin kanssa11

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

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

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

Reunaprofiili alumiinisen asennusprofiilin kanssa12

Reunaprofiili10

7
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Reunapelti peitteen kanssa

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

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

15

Suojamuovin poisto levyn päältä18

Etureunaprofiilin asennus16

400 m
m

Päätytulppien asennus ja silikonilla 
saumaus17

5 mm

3 mm

13 12

14 14



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

TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

37 mm

Esiporaus

990 mm

23 mm

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

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

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

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

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

Pidennys

100 mm

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

Aseta päätyprofiilit toisiinsa kiinni.

50 mm

6 mm

4 
m

m
1 2 3 Poista sahaamasi siivekkeet pihdeillä.

4 5 6

7 8 9

50 mm

9

PÄÄTYPROFIILI PÄÄTYMUURIA VASTEN (ALUMIINIPROFIILI)
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TWINLITE-KENNOLEVYKATTO



TWINLITE-KENNOLEVYKATTO

Ø 7 mm

maks. 400 mm

100 mm

45 mm

51 mm

65 mm

51 mm 10-35°

35 mm

60 mm

51 mm

2 3

4 5

11

1

HARJAPROFIILI



TRAPETSIKATTO
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2

Päätyprofiili Levyjen asetus

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

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

Asenna tiivistyslista puurakenteen ja trapetsilevyn väliin, alimman ruoteen kohdalle.

200 m
m

50 mm

1 2

3

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

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

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

ENNEN KUIN ALOITAT

Katso oikea poikkiruodeväli
lumivyöhyketaulukosta s. 16.

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



TRAPETSIKATTO

Asenna trapetsikatto oikealla limityk-
sellä katon kaltevuuteen nähden.

EcoLite ja JärboPro PC

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

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

Min. 6°

Min. 2°

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

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

Järbolevy

Min. 6°

Min. 2°

Trapetsiruuvi

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

5

HUOM!

HUOM!

Järboruuvi

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

4

Asenna trapetsikatto sopivalla profiilin 
limityksellä katon kaltevuuteen nähden.

EcoLite ja JärboPro PC

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

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

Min. 6°

Min. 2°

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

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

Järbolevy

Min. 6°

Min. 2°

13

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

Harjalevy

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

Tiivistysnauha ja tiivistys

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

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

Viimeistele asentamalla päätyräystäslauta ja Plastmon sadevesikouru.

6 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3

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

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

5 6

7 8

ENNEN KUIN ALOITAT

SUNGLAZE

Asennus
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LUMIVYÖHYKKEET JA POIKKIRUODEVÄLIT

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

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

Lumivyöhyke (kN/m²) 1 1,5 2 2,5 3 4

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

ClickLite 700 700 500 500 500 500

EasyClick 700 600 500 450 400 300

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

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

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

Lumivyöhyke (kN/m²) 1 1,5 2 2,5 3 4

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

ClickLite 700 700 500 500 500 500

EasyClick 700 600 500 450 400 300

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

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

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

lu kumisten asennusprofiilien kanssa.

Kattotuolien päällä 
lepäävät ruoteet

Kattotuolien väliin 
upotetut ruoteet

Kartan alkuperä
NA SFS-EN1991-1-3-YM
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Suomi on jaettu lumivyöhykkeisiin, jotka pe-
rustuat maassa eri alueilla esiintyviin lumikuor-
miin. Lumivyöhykkeet määräävät, mikä on tar-
vittava poikkiruodeväli.

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

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

 Tarkista oikea poikkiruodeväli taulukosta.

2

3

1

TOIMI NÄIN:

LUMIVYÖHYKKEET
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DryppStop plate

DROPSTOP- ALUSKATE

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

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

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

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

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

Oikein asennettu DropStop- -aluskate.

1

2 3 4

5

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

k/k 600 mm

n. 100 mm

n. 100 mm

17

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

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

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

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

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

varten. Älä koskaan kävele katolla pelkästään 
levyjen päällä.

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

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

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

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

TÄRKEITÄ OHJEITA

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


