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Plastmo sadevesijärjestelmä

Plastmo

Plastmo sadevesijärjestelmä
Pohjoismaisiin oloihin tehty sadevesijärjestelmä

Plastmo sadevesijärjestelmä on kehitetty kestämään karua pohjoista ilmastoa  
– annammekin tuotteelle 25 vuoden takuun.

Tunnusomaista sille on myös helppo, nopea ja varma asennus sekä liitosten tiiviys. 
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Tarkoin harkittu muotoilu
Kourun tärkein tehtävä on tietysti se, että 
sadevesi poistuu katolta hallitusti ja tehok-
kaasti. Muotoilu on toinen tärkeä osatekijä, 
sillä kourun on sovittava rakennuksen tyyliin. 
Plastmo sopii kaikentyyppisiin rakennuksiin; 
uusiin, vanhoihin ja entisöityihin. Tuotteita 
ja valikoimaa kehitetään aina vallitsevien 
tyylien ja tapojen mukaisesti. Pohjoismainen 
arvostettu muotoilu näkyy myös Plastmo-
tuotteissa. 

Patentoitu reunajäykiste
Plastmo-kourujen erinomaiseen kestävyyteen 
vaikuttaa mm. kourun etureunassa oleva 
patentoitu jäykiste. Sen erityinen muoto 
varmistaa suoran ja tukevan etureunan, 
joka lisää kourun kestävyyttä ja helpottaa 
asennusta. 

Sadevesijärjestelmä pohjoisen oloihin

Plastmo sadevesijärjestelmä

Perusteellinen testaus
Tuotteen tutkiminen pelkästään laboratorio-
oloissa ei yksin riitä, vaan sen on toimittava 
tarkoituksenmukaisesti myös käytännössä. 
Plastmo-kouruja on käytetty yli 50 vuoden 
ajan karussa pohjoisessa ilmastossa. 
Parempaa lujuuden, kestävyyden ja laadun 
todistetta tuskin löytyy. 

Tarkoituksenmukainen  
vakio-osavalikoima
Plastmon laaja vakio-osien valikoima käsittää 
kolme kokoa ja viisi väriä. Värit, muotoilu ja 
yksityiskohdat on toteutettu siten, että järjes-
telmä sopii kaikentyyppisiin rakennuksiin. 

Laaja erikoisosien valikoima
Rakennusten erilaiset muodot, kattotyypit 
yms. tekijät aiheuttavat sen, että usein 
tarvitaan erikoisiakin räystäs koururatkaisuja. 
Plastmon laaja erikoisosavalikoima poistaa 
nämäkin ongelmat. 



3

Kattorakenteet ovat onneksi erilaisia. Joku 
haluaa mieluimmin näkyvät kourut, toinen va-
litsee piilojärjestelmän. Plastmo sopii kaikkiin 
– on sitten kysymyksessä miten erikoinen 
rakenne tahansa. 

Plastmo on huoltovapaa
Plastmon tuotteiden materiaali, rakenne ja 
asennusmenetelmä takaavat täysin huoltova-
paan sadevesijärjestelmän. Se kestää tiiviinä 
ja hyvännäköisenä vuosi vuoden jälkeen 
ilman jälkitoimenpiteitä.

Plastmo kestää ”paukkupakkaset”
Plastmo kestää äärimmäisen alhaisia 
lämpötiloja sekä suuria jää- ja lumirasituksia 
– murtumatta ja muotonsa säilyttäen. 

Plastmo sopii kaikkiin talotyyppeihin

Plastmo sadevesijärjestelmä

Plastmo on ruostumaton
Peltikourujen ruostumista edistävät mm. 
ilman rikkidioksidi ja muut epäpuhtaudet. 
Plastmoon ei ruoste pure. Plastmo on 
valmistettu erikoisesta läpivärjätystä muovi-
materiaalista, johon ilman epäpuhtaudet ja 
ilmaston vaihtelelut eivät vaikuta. 

Viisi väriä
Suomen varastovärien valkoisen, mustan 
ja ruskean lisäksi valittavanasi ovat myös 
tilausvärit harmaa ja grafiitti.

Plastmo on helppo asentaa
Helposti, nopeasti ja kestävästi. Nämä ovat 
Plastmon asennuksen avainsanoja. Plastmo 
sadevesijärjestelmä asennetaan ilman 
erikoistyökaluja. 

Kourumarkkinoiden  
kestävimmät liitoskohdat
Liitoskohta on useimpien kourujärjestelmien 
arin kohta – mutta ei Plastmo-järjestelmäs-
sä. Plastmo on kehittänyt erikoisliiman, joka 
”kylmä hitsaa” osat yhteen. Liimaus voidaan 
suorittaa myös kostealla ja sateisella säällä, 
jopa pienellä pakkasella, jolloin kuitenkin kui-
vumisaika on hieman pitempi. Liitoskohta on 
yhtä kestävä ja tiivis kuin itse räystäskouru. 

Kaikille muoviosille saat 25 vuoden takuun
Plastmo on eniten ostettu sadevesijärjestel-
mä Pohjoismaissa.

ACO sadevesijärjestelmä on saatavana myös 
sinkittynä ja kuparisena.

Uutta! Valintaa helpottava

www.aco-nordic.fi

RÄNNILASKURI
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Plastmo sadevesijärjestelmä

Plastmo-osia valmistetaan kolmea eri kokoa. 
Räystäskourujen millimetrimitat näet vierei-
sestä taulukosta. Syöksyputkien halkaisijat 
ovat 75, 90 ja 110 mm.

Plastmon varastokoko on nro 11/90 mm. 
Muiden kokojen toimitusaika on n. 4 viikkoa. 

Koon laskeminen

A

B

 A x B = m2

Katon pinta-ala ja syöksyputkien sijoittelu määräävät kourun ja syöksyputken 
koon. Laske ensin lappeen pinta-ala AxB ja määrittele syöksyputkien sijoitus. 
Taulukosta löydät oikeat mitat. 

Lappeen maksimi pinta-ala

Räystäskouru Syöksyputki
m2 m2

Syöksyputken sijainti Nro 10 Nro 11 Nro 12 75 mm 90 mm 110 mm

180 240 380 220 360 620

90 120 190 150 250 430

180 240 380 300 500 860

Laajennusjuoksutusosa Laajennusosa

Pitkät kourut Kourun pituus on yli 12 m:  
asenna aina laajennusjuoksutusosa 
jokaisen alastulon kohdalle.

Laajennusjuoksutusosien välinen etäisyys 
on yli 15 m: asenna aina laajennusosa 
alastulokohtien väliin.

Rakennuksen ympä-
ri kiertävät kourut 
(mm. aumakatot)

Kourut kiertävät koko rakennuksen 
ympäri: asenna aina laajennusjuoksu-
tusosa jokaisen alastulon kohdalle.

Kahden kulmakourun välinen etäisyys on 
yli 8 m: asenna aina laajennus juok sut us- 
tai laajennusosa kulmakourujen väliin.

Huom. Kuten kaikki materiaalit, myös muovi laajenee ja supistuu lämpötilojen vaihdellessa. 
Käytä seuraavissa tapauksissa aina Plastmon laajennusosia. 

Räystäskourujen millimetrimitat
Nro L K

10 102 64

11 120 72

12 144 87

K

L
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1 Kourukoukku 310 mm 14–17 Kulmakouru UK 28 Ulosheittäjä

2–4 Kourukoukku 190 mm 21 Syöksyputki 29 Vedenjakaja

8 Räystäskouru 22 Taivutettu putki 60° 30 Lehtisiivilä

9 Juoksutusosa 23 Liitosputki 31 Putkenkiinnitin kiveen

10 Laajennusjuoksutusosa 24 Putki muhvilla 32–33 Putkenkiinnitin puuhun

11 Laajennusosa 25 Kaivonkansi ø 150 mm 34–36 Erikoisliima

12 Jatko-osa 26 Kaivonkansi ø 130 mm 37 Kulmalaajennusjuoksutusosa

13 Päätykappale 27 Haaraputki

Plastmo sadevesijärjestelmä
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Koukkuja asennettaessa on huomi-
oitava, että kourun etureunan on 
oltava n. 20 – 40 mm katon pinnan 
ajatellun jatkeen alapuolella. Mikäli 
kouruun halutaan kaatoa, on pudo-
tus  
n. 2 mm/metri.

20 - 40 mm

5. Räystäskourun asennus. Kouru 
on asennettava siten, että pääty-
kappaleitten ja tuulilaudan välinen 
etäisyys on n. 25 mm. 

1. Muovikannattimet.  
Reunimmaiset muovikannattimet 
asennetaan n. 15 cm:n  
etäisyydelle räystään päistä. Pin-
gota naru muovikannattimien etu-
reunojen välille. Asenna loput muo-
vikannattimet n. 60 cm välimat-
koin. Ruuvisuositus:  
5 x 30 mm, kupukanta. 

6. Juoksutusosat (erikoisosa). 
Asenna juoksutusosa kouruun 
haluamaasi paikkaan. Piirrä juoksu-
tusreiän koko kouruun. 

2. Muovikannattimen kulma-pala. 
Kulmapaloja tarvitaan, kun räystäs-
lauta ei ole pystysuora. Kaksi reu-
nimmaista kulmapalaa asennetaan 
n. 15 cm:n etäisyy delle räystään 
päistä. Pingota naru kulmapalojen 
pohjien välille. Asenna loput kulma-
palat n. 60 cm:n välimatkoin. Kiin-
nitä tämän jälkeen muovikannatti-
met. Ruuvisuositus: 5 x 55 mm, 
kupukanta.

7. Sahaa reikä hienohampaisella 
sahalla ja tasoita reunat viilalla. 

3. Sivele 5 mm levyinen liimaraita 
päätykappaleen sisäreunaan. 
Asenna päätykappaleet välittömäs-
ti liiman levittämisen jälkeen. 

8. Sivele 10 mm:n etäisyydelle 
juoksutusosan molemmista reu-
noista 5 mm:n levyinen liimaraita. 
Sivele lisäksi kaksi liimaraitaa reiän 
molemmille puolille. Asenna juok-
sutusosa välittömästi. 

4. Päätykappale kiinnitetään ensin 
kourun takareunaan ja sen jälkeen 
nostetaan etureunaa ylöspäin 
siten, että se lukkiutuu kourun reu-
najäykisteeseen. 

9. Juoksutusosa kiinnitetään 
ensin kourun takareunaan ja 
sen jälkeen nostetaan etureu-
naa ylöspäin siten, että se luk-
kiutuu kourun reunajäykistee-
seen. 

10. Jatko-osat. Muovikourut supis-
tuvat ja laajenevat lämpötilan vaih-
dellessa. Siksi kourujen pitää pääs-
tä vapaasti liikkumaan koukuissa. 
Koukun ja jatko-osan välillä on olta-
va vähintään 90 mm  
vapaata tilaa. 

Asennusohjeet

Plastmo sadevesijärjestelmä
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15. Laajennusjuoksutusosa.
Asenna koukku laajennusjuoksu-
tusosan molemmille puolille. Vie 
kourut sisään laajennusjuoksutus-
osaan siihen merkkiin saakka, joka 
vastaa ilman sen hetkistä lämpöti-
laa. Kahden laajennusjuoksutus-
osan väliin asennetaan lukitsijaosa. 
Asennusohje pakkauksessa. Lukit-
sijaosa liimataan. 

15 b. Laajennusjuoksutusosan 
lukitsijaosa liimataan.

11. Kun kaksi kourua yhdistetään, 
työnnetään ne yhteen niin, että 
päät tulevat tiiviisti vastakkain. Jat-
ko-osan sisäpinnalle levitetään nel-
jä 5 mm:n  
levyistä liimaraitaa. Reunim maiset 
liimaraidat levitetään  
n. 10 mm:n etäisyydelle jatko-osan 
reunasta.

16. Laajennusosa. Jos syöksyput-
kien välinen etäisyys on yli 15 m tai 
jos kahden kulmakourun välinen 
etäisyys on yli 8 m, on käytettävä 
laajennusosia. Asennusohje pakka-
uksessa. 

12. Jatko-osa kiinnitetään ensin 
kourun takareunaan ja sen jälkeen 
nostetaan etureunaa ylöspäin niin, 
että se lukkiutuu kourun reunajäy-
kisteeseen. 

17. Syöksyputki. Taivutettujen put-
kien väliin on aina asennettava 
syöksyputken pala, jonka pituus on 
väh. 60 mm. Jos räystään leveys 
on yli 60 cm, liimataan ylempi tai-
vutettu putki juoksutusosaan. 

13. Kulmakourut. Sivele kaksi 5 
mm:n levyistä liimaraitaa kulman 
toiselle puoliskolle. Asenna heti 
kouru ja paina se kiinni kulmakou-
russa olevaan rajaan saakka. 

18. Muovinen putken kiinnitin. Ylin 
putkenkiinnitin kiinnitetään seinään 
taivutettujen putkien alapuolelle 
(pakkaus sisältää ruuvit ja tulpat). 
Ylin rengas kiristetään niin, että 
syöksyputki ei pääse liikkumaan. 
Alin rengas asennetaan kiristämät-
tä. Asennusohje pakkauksessa. 

14. Kulmakouruun liitetty kou ru pai-
netaan koukkuihin. Sivele nyt liimaa 
kulmakourun toiselle puoliskolle. Pai-
na toinen kouru kulmakouruun ja 
koukkuihin. 

19. Liitosputki. Kahta syöksy-
putkea liitettäessä käytetään liitos-
putkea. Jätä vähintään 20 mm liik-
kumavara liitoskohtaan, älä liimaa. 
Asenna putkenkiinnitin aivan liitos-
putken alapuolelle.

min. 20 mm

Plastmo sadevesijärjestelmä
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Plastmo sadevesijärjestelmä

Plastmo

ACO Nordic Oy

Lemminkäisenkatu 46
20520 TURKU
aco-nordic@aco-nordic.fi
Puh: 02-2534 534 
Fax: 02-2534 404

www.aco-nordic.fi

ACO valokatteet

TwinLite 16 mm, 10 mm JärbolevyClickLite 16 mm EcoLite

Eristävä kennolevy terassille tai 
kasvihuoneeseen

Terasseille, katoksiin ja  
eristämättömiin tiloihin

Terasseille ja kevyempiä katto-
ratkaisuja vaativiin kohteisiin

Edullinen ja käytännöllinen valo-
kate terasseille ja tuulisuojiksi

ACO sadevesijärjestelmät ACO ikkunat ACO kourut

Muovi IkkunatKupari ja sinkki Hexaline Garage Pack

Sadevesijärjestelmät pohjoisen 
oloihin

Sadevesijärjestelmät pohjoisen 
oloihin

Valoa varastoihin ja piha-
rakennuksiin

Taloudellinen ja tehokas linja-
kuivatusjärjestelmä

Räystäskouru Vakiopituus 4 m

Laajennusjuoksutusosa
Asennetaan räystäskourun ja syöksyputken liittymäkohtaan. Suositellaan käy-
tettäväksi aina katon muodosta ja räystäskourujen pituuksista riippumatta. 
Mukana seuraa 2 lukitsijaosaa ja asennusohje.

Jatko-osa Kahden räystäskourun liittämiseksi yhteen

Päätykappale Sopii räystäskourun molempiin päihin

Kulmakouru UK 90°, ulkokulma

Kulmakouru SK 90°, sisäkulma

Laajennusosa Asennetaan, kun kahden syöksyputken välinen etäisyys on yli 15 m ja/tai 
kun kahden kulmakourun välinen etäisyys on yli 8 m

Muovikannatin Käytetään pystysuoriin räystäslautoihin

Muovikannattimen kulmapala 
18°/27°

Asennetaan muovikannattimen ja vinon räystäslaudan väliin  
(katon kaltevuus 1:3 tai 1:2)

Syöksyputki Vakiopituus 3 m

Taivutettu putki 60° Laajennusjuoksutusosa ja syöksyputki yhdistetään taivutetuilla putkilla,  
jotka liitetään sopivan pituisella syöksyputken palalla

Liitosputki Käytetään syöksyputkien liitoksissa ja silloin, kun syöksyputki  
asennetaan suoraan laajennusjuoksutusosaan

Ulosheittäjä Käytetään, kun syöksyputkea ei liitetä sadevesiviemäriin

Muovinen putkenkiinnitin Putkenkiinnitinsarja sisältää 2 kpl putkenkiinnittimiä ja kiinnitystarvikkeet.  
Asennusohje seuraa mukana
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