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SÄILYTYS/VARASTOINTI
Hunton Bitroc –levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt 
saattaa olla tarpeen tuulettaa ennen asennusta, jotta niiden kosteus vastaa suunnilleen käyttöympäristön 
tasapainokosteutta. Avatut pakkaukset on varastoitaessa suojattava sateelta. Viottuneita levyjä ei saa käyttää. 

D2. Saumojen vahvistus ilman 
pahvisuikaleita

1 ASENNUS
Suurin sallittu keskeltä keskelle etäisyys runkotolppien, palkkien, 
kattotuolien tai vastaavien välillä on 600 mm. Kaikki levyreunat on tuettava 
alta ja mahdolliset poikittaisliitokset on myös tuettava alta sidospuilla. 
Levysaumojen on oltava mahdollisimman keskellä runkotolppaa tai 
muuta tukea, jotta naulat tai hakaset kiinnittyvät riittävän tukevasti. Levyt 
asennetaan 2–3 mm:n välein. Mikäli tukipinta on alle 48 mm:n levyinen on 
käytettävä puolipontattua tai pontattua Hunton tuulensuojalevyä.

Levyt kiinnitetään 2,8–45 mm:n huopakattonauloilla käyttäen levyreunoissa 
k/k-etäisyyttä 100 mm ja levyjen keskiviivaa pitkin k/k-etäisyyttä 250 
mm, jotta saavutetaan tarpeeksi hyvä rakennuksen tuulijäykistys sekä 
tuulensuojaus. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuumasinkittyjä hakasia, 
joiden vähimmäispaksuus on 1,8 mm ja leveys 20 mm – ja pituus 
vähintään 28 mm:n (liimapitoiset jalat). Hakaset kiinnitetään siten, 
että selkä on samansuuntainen levyreunan kanssa. Hakasten etäisyys 
keskeltä keskelle on sama kuin nauloilla kiinnitettäessä. Naulat ja hakaset 
kiinnitetään siten, että naulan pää/hakasen selkä on samassa tasossa 
levypinnan kanssa rikkomatta levyjen uusiopaperin bitumipintaa.

D1. Naulaetäisyys
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D3. Saumojen vahvistus pahvisuika-
leiden kanssa 

SAUMOJEN VAHVISTUS
Asianmukainen ilmatiiviys saavutetaan siten, että kaikki levysaumat 
vahvistetaan aluspuilla. Tähän suosittelemme väh. 23 x 36 mm:n 
tukirimoja tai vastaavia. Hunton Bitroc –levyn ja julkisivuverhouksen välisen 
rimoituksen on oltava vähintään 20 mm. 

Jos käytetään pystysuoraan asennettavaa julkisivuverhousta, käytetään 
ristiinkoolausta vähintään 20mm rimoituksella.
Levyjen väliset saumat voidaan lisävarmistaa käyttäen Huntonin omaa 
erikoisteippiä ja pohjustusainetta tai hengittäviä pahvisuikaleita, jotka 
asennetaan rimojen alle.
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LÄPIVIENTI
Läpiviennit on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei höyry- tai 
ilmavuotoja pääse syntymään. Läpivientejä ulkorakenteen läpi on vältettävä 
mahdollisuuksien mukaan. Mikäli kuitenkaan läpivienneiltä ei voida välttyä, 
ne on suunniteltava huolellisesti etukäteen, jotta lopputulos on tiivis.

Kaikki Hunton Bitroc tuulensuojalevy -läpiviennit vaativat tukipuiden 
asennuksen läpiviennin juureen, jotta levysaumat saadaan varmasti 
riittävän tiiviiksi.

Tarvittavat läpivientireiät voidaan tehdä vaivattomasti Hunton Bitroc 
tuulensuojalevyynesimerkiksi pistosahalla, jonka jälkeen levy naulataan 
takana olevaan aluspuuhun käyttäen min.100 mm:n k-k-etäisyyttä.
Läpivienti tiivistetään tehokkaasti bitumiliimalla, Huntonin omalla 
erikoisteipillä tai vastaavalla, joka kuvan D6 mukaisesti painetaan 
läpiviennin juureen varmistamaan paras mahdollinen ilmansulku.

SOKKELIN JA SEINÄN LIITTYMÄ
Suosittelemme, että Hunton Bitroc -tuulensuojalevy asennetaan jonkin 
verran sokkelin reunan alle, jolloin voidaan tehokkaasti ehkäistä sokkelin 
ja puurungon alajuoksun väliset kylmäsillat. HUOM! Tämä ratkaisu 
vain edellyttäen, että sokkelin päällä oleva bitumikaista käännetään 
myös tuulensuojalevyn alle. Näin asennettuna tuulensuojalevy ei joudu 
kosketuksiin betonin kanssa kuva D7. Vastaavasti, mikäli tuulensuojalevyn 
alareuna tulee vasten betonisokkelia, on erityisen tärkeää jättää levyn 
alapää irti sokkelistä 10-20mm, jotta sokkelin päälle joutuva vesi tai sulava 
lumi ei vahingoita tuulensuojalevyjen alaosaa. 

D4. Kulmaratkaisu

D5. Aluspuut läpiviennin juuressa

D6. Läpiviennin juuren saumaus

D7. Läpivientien vahvistus

D7. Sokkelin ja seinän liittymä

KULMARATKAISU
Kulmissa voidaan myös käyttää teippiä tai pahvisuikaleita, jolloin 
varmistetaan, ettei ilmavuotoja pääse syntymään. Levysaumat naulataan 
käyttäen 100 mm:n k-k-etäisyyttä ja vahvistetaan rimoilla.



IKKUNA-AUKKOJEN HUNTON -TEIPPITIIVISTYS
Ikkunoiden ympärillä kaikki levysaumat on kiinnitettävä käyttäen 
kiinnikkeiden etäisyytenä keskeltä keskelle 100 mm.
Lisäksi suosittelemme, että lisävarmistukseen käytetään Huntonin 
erikoisteippiä. Kaikki levyliitokset ja -päädyt on vahvistettava alusrimoin. 
Ikkunan asennus tehdään valmistajan erillisten ohjeiden mukaan.

SEINÄN JA KATON LIITTYMÄ VAIHTOEHTO 1
Tietyt seinän ja katon liittymän yksityiskohdat ovat olennaisia kylmäsiltojen 
ja ilmavuotojen ehkäisyssä. Jos kattopalkin pääty ulottuu runkotolpan 
ulkopuolelle, mitat voidaan leikata Hunton Bitroc -tuulensuojalevystä ja viedä 
sen jälkeen tuulensuojalevy aluspuun yläreunaan kuvan D9 mukaisesti. 
Suosittelemme kattopalkkien välisiä aluspuita Tämä mahdollistaa levyjen 
tiukan kiinnityksen aluspuuhun sekä tuulensuojalevyn ja kattopalkin tiiviin 
liitoksen. Kaikki Hunton Bitroc tuulensuojalevy -liitokset ja päädyt on 
naulattava käyttäen 100 mm:n k-k-etäisyyttä ja varmistettava rimoilla. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuvan D10 mukaista rakennetta. Kuvasta 
D9 ilmenee hyvin, kuinka voidaan helposti toteuttaa tehokas tiivistys ja 
kylmäsiltojen ehkäisy. Hunton Sarket aluskatelevy on aluskatteena käytössä 
kohteissa, joissa kattorakenteen tuuletus tapahtuu VAIN aluskatteenja 
varsinaisen vesikatteen väliltä.
HUOM! Erityisen tärkeätä on saada seinän ja kattorakenteen liitoksesta 
ehdottoman tiivis sekä höyrynsulun, lämmöneristeen että tuulensuojan osalta.

D8. Ikkunayksityiskohta  
alustervapahvisuikalein

D9. Seinän ja katon liittymä vaihtoehto 1
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D10. Seinän ja katon liittymä  
vaihtoehto 2

SEINÄN JA KATON LIITTYMÄ VAIHTOEHTO 2 
 
Tämä räystästyyppi voidaan toteuttaa monin eri tavoin, mutta kuvasta D10 
ilmenee, kuinka Hunton Bitroc tuulensuojalevy asennetaan tiiviisti liittymään 
Hunton Sarket -aluskatteeseen. HUOM! Erityisen tärkeätä on saada 
seinän ja kattorakenteen liitoksesta ehdottoman tiivis sekä höyrynsulun, 
lämmöneristeen että tuulensuojan osalta.
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Viite NBI sivu 471.012, taulukko 22.

Arvioitu U-arvo (W/(m²K))
Ulkoseinä kantavalla I-palkkirungolla ja 12 mm:n Hunton Bitroctuulensuojalevyllä 1

Standardimitta Eristeluokka  (W/mK)

mm   0,034   0,037   0,040

200 0,18 0,19 0,21

220 0,17 0,18 0,19

240 0,15 0,16 0,17

250 0,15 0,16 0,17

300 0,12 0,13 0,14

1 Jos tuulensuojalevynä on Hunton Bitroc tuulensuojalevyn sijasta esim.kipsilevy tai vastaava, U-arvon korotus on 0,01 W/(m2K) eli U-arvo heikkenee.

Standardimitta 
D (mm)

                                 Eristeluokka lämmönjohtavuus,      (W/mK)

0,034 0,037 0,040 0,043

36 x 198
48 x 198

0,19
0,21

0,21
0,22

0,22
0,23

0,23
0,24

36 x 223
48 x 223

0,18
0,19

0,19
0,20

0,20
0,21

0,21
0,22

36 x (148 + 98)
48 x (148 + 98)

0,16
0,17

0,17
0,18

0,18
0,19

0,19
0,20

36 x (148 + 148)
48 x (148 + 148)

0,13
0,14

0,14
0,15

0,15
0,16

0,16
0,17

Arvioitu U-arvo (W/(m2K))
Ulkoseinä kantavalla puurungolla ja 12mm:n Hunton Bitroc tuulensuojalevyllä  1 2

1 Jos tuulensuojalevynä on Hunton Bitroc tuulensuojalevyn sijasta esim.kipsilevy tai vastaava, U-arvon korotus on 0,01 W/(m2K) eli U-arvo 
  heikkenee.

TUULENSUOJALEVYT – YLEISTÄ

Tuulensuojalevyillä on monta käyttötarkoitusta sekä rakennusaikana, että rakennuksen käyttöönoton 
jälkeen. Ennen julkisivuverhouksen asennusta tuulensuojalevy edistää osaltaan rakennuksen tiiviyttä 
sekä suojaa lämmöneristeitä ja sisätiloja sateelta ja tuulelta. Hunton Bitroc tuulensuojalevy (bitumilla 
kyllästetty tuulensuojalevy) on mekaanisesti niin kestävää, että se myös vahvistaa rakennuksen 
tuulijäykkyyttä (korkeintaan kaksikerroksiset pientalot).

Tuulensuojalevyn on myös päästettävä kosteus rakenteesta ulkoilmaan, joten sen höyrynläpäisykyvyn 
on oltava mahdollisimman hyvä. Rakennuksen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen 
tuulensuojalevyn on suojattava seiniä mahdolliselta julkisivun läpi pääsevältä sadevedeltä ja 
estettävä ulosvirtaavasta ilmasta johtuvat lämpöhäviöt. 

Hyvin asennettu tuulensuojalevy on aivan välttämätön seinärakenteen tehokkaan lämpöeristyksen 
kannalta. Hunton Bitroc tuulensuojalevy on ollut markkinoiden johtava tuote jo yli 40 vuoden ajan, 
ja se sisältää erinomaisen tuulensuojalevyn kaikki ominaisuudet.

Hunton Bitroc tuulensuojalevy myös parantaa seinien U-arvoa. Uudet lämmöneristemääräykset 
edellyttävät, että ulkoseinän U-arvon on oltava max. 0,17 W/(m2K). Yksinkertaistetusti Hunton Bitroc 
tuulensuojalevyn 12mm myötävaikutus U-arvoon on 0,01 W/(m2K).
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Katso kotisivumme norjaksi ja ruotsiksi
www.hunton.no
Pohjoismaihin tehdyt puukuitulevyt:
• erittäin hyvä lämmöneristyskyky
• toimii tuulijäykisteenä
• ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta
• saa talon hengittämään – luo hyvän
sisäilman
• käy kaikenlaisiin säihin
• tehty luonnon omista raaka-aineist
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