Kerabit®
Kerabit K Easy - nopea bitumipaanu
Ei irtirevittävää muovia selkeästi nopeampi asennus ja
vähemmän jätettä
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Kerabit K Easy - nopea ja ekologinen bitumikate
Kerabit K Easy on perinteistä bitmipaanua nopeampi
ja ekologisempi vaihtoehto. Asennus on nopeampaa ja
jätettä syntyy vähemmän, kun paanun pohjassa ei ole
irtirevittävää muovia. Kerabit K Easy soveltuu katoille,
joiden kaltevuus on 1:1 - 1:5.

Neljä värivaihtoehtoa
Kerabit K Easyssa on neljä värivaihtoehtoa: harmaa,
musta, karelia ja kaarna. Jokaiseen väriin löytyy omat
lisätarvikkeet ja Easylle varta vasten suunniteltu räystäs- / harjalaatta.
Yhdellä paanupaketilla saat 3 m2 valmista katetta.
Räystäs-/harjalaattapaketilla saat 15 m räystästä tai
7,4 m harjaa.
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Bitumikatolla on monia hyviä puolia
• pitkäikäinen, katteen ulkonäkö kestää vuosien saatossa: pinnoite ei ruostu eikä irtoa ja säilyttää hyvin
värinsä
• kestävä ja tiivis: täyspuualusta lisää tiiviyttä ja vakauttaa koko talon rakennetta
• hiljainen, ei kuulu sateen ropina sisälle
• elastisuus, soveltuu hyvin monimuotoisillekin katoille
• katteen karkean pinnoitteen ansiosta lumi pysyy
hyvin katolla, eikä putoa ohikulkijoiden niskaan
• paljon vaihtoehtoja, löytyy teknisesti ja esteettisesti
sopiva vaihtoehto kaikille katoille
• helppo työstää koukkuteräisellä mattoveitsellä
• kokonaistaloudellinen (kokonaisrakenne + asennus +
huolto).

Värimallit

Harmaa

Musta

Karelia

Kaarna

Huom! Kuvaus- ja painoteknisistä syistä tässä esitetetyt värimallit viitteellisiä ja voivat poiketa todellisista tuotteista.
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Kerabit K Easy -paanukattoon tarvitset
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1. alustaksi Kerabit OSB-levyä, muuta tarkoitukseen
soveltuvaa rakennuslevyä tai raakaponttilautaa
2. aluskermiksi 2500 UB, 2200 UB tai 700 UB
(2500 UB on kestävä aluskermi, jonka voit asentaa
vielä syksylläkin ja tarvittaessa jättää talven yli ilman
pintakatetta)
3. Kerabit K Easy -bitumipaanuja
4. Kerabit-räystäspeltejä ala- ja päätyräystäille
5. Kerabit Räystäs-/harjalaatta Easya
6. kolmiorimaa päätyräystäille ja savupiipun ympärille
Lisäksi tarvitset
• Kerabit Harjaventtiilejä ja -kaistaa, tuuletusta tehostava vaihtoehto harjalaatalle
• Kerabit Jiirikermiä savupiipun ylösnostoihin sekä
mahdolliseen sisätaitteeseen
• Kerabit Tiivistysliimaa
• huopanauloja ja nauloja

3

Kerabit®
Miksi juuri Kerabit?
Kerabit on laadukas kotimainen bitumituotemerkki. Kerabit-bitumikatteilla on avainlippumerkki osoituksena korkeasta laadusta ja kotimaisesta työstä. Kerabit-bitumikatteita
on valmistettu Lohjan tehtaallamme jo vuodesta 1955, ensin tuotemerkillä Pikipoika ja
vuodesta 2003 Kerabit-tuotemerkillä.
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