
Ulko- ja sisäpuoliset vedenpoistoratkaisut
Uusien innovaatioiden tuella valmistetut 

Sadex-parvekevedenpoistot mahdollistavat turvallisen 
ja kestävän rakentamisen. Mikään ei voi mennä väärin!

PARVEKKEEN
VEDENPOISTO

Ammattitaitoinen henkilökuntamme hallitsee vaativatkin 
vedenpoistoratkaisut ja laadukkaat tuotteemme mahdollistavat 
yksinkertaisen, tyylikkään ja helpon vedenpoiston rakentamisen. 



Kaikki tarvittavat ominaisuudet 
yhdessä ja samassa kaivossa.

Sadex007
-parvekevesijärjestelmä

Sadex007-parvekevesijärjestelmä palvelee niin rakentajaa 
kuin loppukäyttäjääkin. Se on uusien innovaatioiden tuella 
valmistettu vedenpoistojärjestelmä, joka mahdollistaa turval-
lisen ja kestävän rakentamisen niin uudis- kuin saneeraus-
kohteisiin. Järjestelmä ohjaa parvekkeen sade- ja pesuvedet 
varmasti ja hallitusti maassa sijaitsevaan viemäriin. Hallittu 
vedenohjaus laajentaa parvekkeen käyttömahdollisuuksia. 
Parvekkeet voidaan pestä vedellä kunnolla ilman, että 
alakerran asukkaille tulee siitä ongelmia. Vedenpoiston 
ansiosta valuva vesi ei vaurioita parvekkeen betonipintoja  
– pidempi elinikä parvekkeelle!

Sadex-parvekesijärjestelmän tuotteille 
on haettu patentti- ja hyödyllisyysmallisuojia.

• Sama kaivo sopii niin uudis-
kuin saneerausrakentamiseenkin.

• Avoin järjestelmä 
kaikille parvekeputkille.

• Kiinnitysmekanismin ansiosta 
ainoa tukeva ja tiivis järjestelmä.

• Sama kaivo sopii läpi koko 
parvekelinjan vesikatolta
alimmalle parvekkeelle.

• Erinomainen vedenläpäisykyky. 
Parvekkeiden pienten vesimäärien 
vuoksi ei ole tarvetta käyttää 
suurempia kaivoja ja putkistoja. 

• Paloturvallinen vedenpoisto-
ratkaisu rakennuksen koko 
elinkaaren ajaksi. EI 90 paloluokitus
kaikille tunnetuimmille ja 
käytetyimmille putkille.

• Aina oikea valinta! Sadex007-
kaivon ominaisuudet ja soveltuvuus 
eri putkistoille tekevät kaivosta aina 
turvallisen ja edullisen ratkaisun 
kaikkiin rakennuksiin.

7 TÄHDEN
PARVEKEVESIJÄRJESTELMÄ

PARVEKKEEN SISÄPUOLINEN VEDENPOISTO

 Skanska, Tampereen Luminary.



Sadexin hallitulla ja keskitetyllä vedenpoistolla 
rakenteet pysyvät kuivina ja parvekelasitukset puhtaampana. 

Käyttökohteet

Elementtitehdas
Kaivo asennetaan valumuottiin. 
Asennuksesa tulee käyttää apuna 
edullista Sadex-valusarjaa, jolla kaivo 
saadaan varmasti asemoitua suoraan. 
Sadex007-parvekekaivo on helppo 
asentaa myös laatan reunaan, kaivon 
pienen halkaisijan ansiosta.

Paikallaan valu
Kaivo asennetaan valumuottiin. Suosit-
telemme käyttämään asennuksessa 
apuna edullista Sadex-valusarjaa, jolla 
kaivo saadaan varmimmin asemoitua 
suoraan. Sadex007-parvekekaivo on 
helppo asentaa myös laatan reunaan, 
kaivon pienen halkaisijan ansiosta.

Porattu elementti
Kaivo asennetaan lyömällä valmiiksi 
porattuun 82 mm reikään. Asennuk-
sessa apuna käytetään Sadex-asennus-
tuurnaa. Kiinnitys varmistetaan liima-
massalla. Kaivo asennetaan ennen 
lopullista pinnoitusta. Rakenteen 
ansiosta kaivo tulee aina automaatti-
sesti suoraan.

Kaivon valinta helpottuu nykytilanteesta, 
kun yksi kaivo soveltuu kaikkiin kohteisiin.

 Skanska, Tampereen Luminary.



Minkä tähden takia valitsisit 
enää muuta järjestelmää?
Sadex007-parvekekaivon suunnittelun perustana on ollut 
tehdä mahdollisimman monipuolinen ja kustannustehokas 
parvekevesijärjestelmä. Sadex007-kaivo mahdollistaa 
ainoana markkinoilla tukevan putkituksen. Parveputki 
saadaan kaivossa olevan lukituksen avulla tukevasti nyt myös 
alaosasta kiinni. Parvekeputkistolla rakennetaan parvek-
keiden läpi kulkeva vedenpoistolinja, jolloin on ehdottoman 
tärkeää, että putket ovat koko matkalta tiiviisti ja tukevasti 
kiinni. Sadex007-kaivossa ei ole sekoitettuja materiaaleja, 
vaan se on valmistettu kokonaisuudessaan ruostumatto-
masta teräksestä.

Sadex007-parvekekaivoon 
asennetaan aina irrallinen 
ja vaihdettavissa oleva palo-
katko. Sadex-palokatko täyttää 
ainoana markkinoilla EI 90 
palovaatimukset.

SADEX-PALOKATKO

Sadex007 – 
kestävä ja tyylikäs 
kokonaisuus

Sadex-liukuholkki lukitaan 
Sadex007-parvekekaivoon. 
Liukuholkin avulla putkisto 
saadaan täysin tukevaksi, jolloin 
välikannakointi on tarpeeton.

SADEX007-LIUKUHOLKKI

PARVEKKEEN SISÄPUOLINEN VEDENPOISTO

Sadex007-parvekekaivon 
vakiopituudet 150 mm, 
170 mm, 200 mm. Saatavilla 
tarvittaessa myös erikoismitalla. 
Sama kaivo asennetaan parve-
kelinjan jokaiselle parvekkeelle. 
HUOM! Myös kattolaattaan.

SADEX007-PARVEKEKAIVO



Sadex007-parvekekaivoon
yhteensopivat seuraavat 
putkikoot ja materiaalit:

• 75 mm parvekeputket
• 1,5 mm alumiini 
   + pulveripolttomaalaus
• 1,15 mm RST

SADEX-PARVEKEPUTKI

75-asteinen mutka 75 mm 
putkelle. Saatavilla myös muilla 
kulma-asteilla. Mutka soveltuu 
myös ulosheitoksi.

SADEX-MUTKA

Alimmat parvekeputket 
kannakoidaan vähintään 
2 kpl/putki seinäkiinnikkeellä.
Seinäkiinnike tulee aina putken 
sävyisenä.

SADEX-SEINÄKIINNIKE

Mikäli parvekkeen kattovedet ohjataan 
sisäpuoliseen järjestelmään, on putket 
varustettava lämmityskaapelilla, 
jottei järjestelmä jäädy umpeen.

Kattokaivo laipallinen.
Malli SAC 64/50mm. 
Valmistaja Peltitarvike.

SADEX-KATTOKAIVO



Sadex-palokatko
Palokatko on irrallinen tuote, joka 
asennetaan kaivoon putki-asennuksen 
yhteydessä. Palomansetti valmistetaan 
irrallisena, jotta se on vaihdettavissa 
tarvittaessa uuteen. Palomansetti 
on testattu Sadex007-parvekekaivon 
kanssa ja testeistä saatiin ylivoimaisesti 
markkinoiden paras tulos. Järjestelmä 
täyttää EI 90 paloluokituksen.

Miksi palokatkon  
tulee olla irrallinen?

Palokatkon on oltava vaihdettavissa, 
koska palolaminaateille taataan 
tyypillisesti vain 15 vuoden toimintaikä. 
Sadex007-parvekekaivon palokatko 
voidaan helposti vaihtaa normaa-
lien huoltotoimien yhteydessä. Näin 
paloturvallisuus saadaan säilytettyä 
rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Milloin käytetään?

Palokatkoa käytetää, kun parvek-
keille vaaditaan paloluokka. Sadexin 
testaamat RST-putket eivät kuitenkaan 
tarvitse erillistä palokatkoa.

Tuotenimi:  Sadex-palokatkomansetti   
Materiaali:  RST 0,5 mm (AISI 304)
Mitat:          75/60 mm
Palonsuoja-aine:  Intumex LPSK
Paloluokka: EI 90

Tekniset tiedot

Sadex007-parvekekaivo
Kaivon ominaisuudet tekevät siitä 
turvallisen valinnan parvekkeen veden-
poistoratkaisuksi. Kaivon hyvä veden-
läpäisykyky mahdollistaa kattovesien 
putkituksen parvekekaivoihin ja poistaa 
tarpeen käyttää suurempia putki-
halkaisijoita. Kaivo on markkinoiden 
paloturvallisin (ainoana paloluokalla 
EI 90 jokaiselle käytettävälle putkima-
teriaalille). Kaivon rakenne mahdol-
listaa putken kiinnittymisen tukevasti 
kaivoon.

Milloin käytetään?

Sadex007-parvekekaivoa käytetään 
uudis- ja saneeraustuotantoon. Kaivo 
asennetaan elementtitehtaalla tehtä-
vään valuun, paikallaan valuun tai 
vanhaan laattaan tehtyyn valmiiseen 
82 mm reikään. Järjestelmää käytetään 
75 mm putkikoolle (kaivoon sopivat 
putkihalkaisijat ovat 73-76,1 mm). 

Tuotenimi:  Parvekekaivo Sadex007/   
     L150-200 mm/EI 90
Materiaali:  RST 1,5 mm (AISI 304)
Mitat:           82/75 mm
Pituudet:    150 mm, 170 mm, 200 mm   
                    Saatavilla myös erikoismitalla.
Paloluokka: EI 90

Tekniset tiedot

Sadex-seinäkiinnike
2-osainen parvekeputken seinäkiin-
nike koostuu kanta- ja pantaosasta. 
Kantaosa kiinnitetään seinään ja 
pantaosalla putki sidotaan kanta-
osaan kiinni. Kantaosa valmistetaan 
kuumasinkitystä tai RST-teräksestä. 
Pantaosa on pural-pinnoitettua 
peltiä tai RST-terästä.

Milloin käytetään?

Alumiiniputken kanssa käytetään 
sinkittyä kantaosaa ja Pural-pinnoi-
tettua teräspantaa. RST-putken kanssa 
käytetään RST kanta- ja pantaosaa.

Tuotenimi:  Sadex-kiinnike
Materiaali:  Kantaosa RST. Pantaosa                     
                     Pural-pinnoitettu tai RST
Mitat:          Putken kiinnike 75 mm

Tekniset tiedot

Olemme valinneet tuotteillemme kestävät ja laadukkaat materiaalit, jotka
säilyttävät parvekkeen tyylikkäänä. Tuotteet ovat saatavilla kaikissa RR-väreissä.

Sadexilta kaikki tarvittava 
luotettavaan vedenpoistoon
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Sadex-kattokaivo
Kattokaivoa käytetään vedenpoistoon 
parvekekatoilla. Kattokaivo asenne-
taan huopien väliin vesikatolle ja putki 
työnnetään Sadex007 -parvekekaivon 
sisään. 

Milloin käytetään? 

Kattokaivoa käytetään aina, kun 
parvekkeen kattolaatan vedet ohjataan 
parvekkeen sisäpuoliseen vedenpoisto-
järjestelmään.

64 mm

400 mm

Tuotenimi:  Sadex-kattokaivo
                    Malli SAC 64/50 mm
Materiaali:  HST
Mitat:          Poistoputken halkaisija 
     64 mm, pituus 50 mm

Tekniset tiedot

Sadex-parvekeputki
Parvekeputkea käytetään parvekkeen 
sisäpuolisen vedenpoiston rakenta-
miseen. Parvekeputkella kerätään 
parvekkeiden vedet samaan järjes-
telmään ja ohjataan vedet hallitusti 
alas. Sadex-parvekeputkistoon voi 
ohjata turvallisesti myös parvekkeen 
kattovedet. Parvekeputkena käytetään 
yleisimmin polttomaalattua alumiinia 
tai RST-putkea.

Tuotenimi:  Sadex-parvekeputki 75 mm   
Materiaali:  RST 1,15 mm tai 1,5 mm                   
                    polttomaalattu alumiini
Mitat:          75/1,5/2900 mm

Tekniset tiedotTekniset tiedot

Sadex-roskasihti
Roskasihdillä estetään roskien pääsy 
vedenpoistojärjestelmään. 
Se asetetaan parvekekaivon yläpuo-
lelle, kun ylhäältä ei ohjaudu putkea 
kaivoon. Käytetään yleisimmin parveke-
linjan ylimmän kerroksen lattiassa. Sihti 
saadaan lukittua kaivoon.

Tuotenimi:  Sadex-roskasihti 75 mm   
Materiaali:  RST
Mitat:          75 mm

Tekniset tiedot

Sadex007-liukuholkki
Kaivon päälle tuleva lukittuva liuku-
holkki ohjaa veden syvälle kaivoon 
estäen roiskeet ylöspäin. Putkistossa 
oleva vesi virtaa koko ajan alaspäin 
törmäämättä kaivoon tai muihin osiin. 
Liukuholkki muodostaa kaivon kanssa 
ejektori-ilmiön, mikä edesauttaa veden 
virtausta väliparvekkeilta. Liukuholkki 
mahdollistaa kaikkien yleisimpien 
putkien käytön. 

Tuotenimi:  Sadex-liukuholkki   
Materiaali:  RST 1,5 mm, polttomaalaus     
                    putken sävyyn
Mitat:          Pituus 220 mm
                    Halkaisija 80 mm

Tekniset tiedot

Varmista markkinoiden 
paloturvallisin vedenpoisto!
Käyttämällä Sadex007-kaivoa, irrallista Sadex-palokatkomansettia 
ja Sadex007-liukuholkkkia varmistat testatun ja paloturvallisen 
parvekevesijärjestelmän rakennukseen.

Testeissä tuotteemme saavuttivat kaikilla putkimateriaaleilla  
EI 90 paloluokan. Irrallisella palokatkomansetilla paloturvallisuus 
säilyy koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Milloin käytetään?

Sadex-parvekeputkea käytetään aina, 
kun parvekkeen vedet täytyy ohjata 
hallitusti parvekkeilta alas. Sisäpuo-
linen järjestelmä on helppo ja nopea 
asentaa. Asennus tehdään parvekkeilla, 
joten nostinta ei tarvita, toisin kuin 
ulkopuolisessa putkitusjärjestelmässä.

Milloin käytetään?

Liukuholkkia käytetään aina, kun 
Sadex007-parvekekaivoon liittyy 
yläpuolinen putki. Likukuholkin avulla 
putkisto saadaan täysin tukevaksi, 
jolloin välikannakointi on tarpeeton.
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Sadex007-parvekekaivoon 
on valmiina valusarjat 
ja suunnitteluohjeet.

Sadex-Y-haara
Y-haaraa käytetään, kun halutaan 
yhdistää kaksi putkilinjaa yhteen linjaan 
tai jos halutaan kerätä ulosheitto-
putkista vedet yhteen ulkopuoliseen 
vedenpoistolinjaan. 

Sadex-mutka 75°
Mutaa käytetään, kun parvekeputkeen 
pitää saada tehtyä sivuttaissiirtymiä. 
75-asteista Sadex-mutkaa käytetään 
yleisimmin alimpien parvekeputkien 
kanssa, esimerkiksi ulosheittoina. 
Mutkan toinen pää on muhvattu ja 
toinen pää supistettu.

Tuotenimi:  Sadex-mutka 45°/75 mm
Materiaali:  1,5 mm RST 
     tai polttomaalattu alumiini
Mitat:          Mutka 45°

Tekniset tiedotTekniset tiedot
                    

Tuotenimi:  Sadex-mutka 75°/75 mm
Materiaali:  1,5 mm RST 
     tai polttomaalattu alumiini
Mitat:          Mutka 75°

Tekniset tiedotTekniset tiedot

Tuotenimi:  Sadex Y-haara 75 mm   
Materiaali:  1,5 mm RST 
                    tai  polttomaalattu alumiini
Mitat:       Y-haaran astekulma on 75°

Tekniset tiedot

Sadex-mutka 45°
Mutkia käytetään, kun parvekeputkeen 
pitää saada tehtyä sivuttaissiirtymiä.



Siro 75 mm putki soveltuu erinomaisesti näkyvillä paikoilla 
oleviin rakenteisiin. Vahvan materiaalin ansiosta vedenpoisto-
putket ovat aina väkivallankestäviä. Saatavilla harjattuna RST:nä 
tai polttomaalatulla alumiinilla.

Katosten vedenpoisto
Sadex007-parvekevesijärjestelmä on kaunis ja kestävä 
ratkaisu katosten sekä erilaisten lippojen vedenpoistoksi. 



Sadex005-ulosheittokaivolla on hyödyllisyysmallisuoja.

Käänteentekevä uutuus, joka 
mahdollistaa parvekevesien ohjaamisen 
yksinkertaisesti ja hallitusti. 

Sadex005-
ulosheittokaivo

Sadex005 helpottaa merkittävästi työtä elementtitehtaalla 
parvekelaattoja valaessa ja siirrettäessä. Parvekelaatasta 
saadaan laatuvarma tuote, jossa kaivo on suorassa ja ulos-
heittoputkien kiinnitys työmaalla käy käden käänteessä. 
Sadex005-ulosheittokaivo muodostuu valumuottiin helposti 
kiinnitettävästä valuosasta, johon ulosheittoputki kiinnite-
tään haluttuna aikana esimerkiksi parvekelaatan asennuksen 
jälkeen. Tukeva ja luotettava kiinnitys, joka lukittuu käden 
käänteessä. Ulosheittokaivon jouheva muoto estää tehok-
kaasti sen tukkeentumisen. Kaivoon kuuluu myös roskasihti, 
jolla estetään pikkuesineiden ja roskien tippuminen ulosheit-
toputken kautta alas.
Sadex005-ulosheittokaivo on suunniteltu erityisesti uusiin 
laattoihin, mutta se on helppo asentaa myös korjausvaluissa. 
Kaivoon on saatavissa myös valusarja, joka koostuu asen-
nusjigistä sekä kiinnityslevyistä. Valusarjan avulla kaivon 
valuosan asemointi valumuotissa on erittäin helppoa ja 
nopeaa.

PARVEKKEEN ULKOPUOLINEN VEDENPOISTO

 Skanska, Tampereen Luminary.



”Mielettömän hyvä tuote! 
Valusarjakin on kehitetty valmiiksi 
–helpottaa meidän työtä huomattavasti."
Matti Lampinen, SiriusPro Oy

• Helppo valaa (erinomainen valusarja).

• Helppo kuljettaa (ulosheitto-osa 
ei ole tiellä kuljetuksissa, 
nostoissa eikä siirroissa).

• Helppo asentaa (putken asennus 
työmaalla käy käden käänteessä).

• Helppo suunnitella 
(selkeä suunnitteluohje).

• Värillä on väliä (ulosheitto-osa 
voidaan maalata eri väreillä).

5 TÄHDEN
PARVEKEVEDENPOISTO

Sadex005-uloheittokaivoon on 
valmiina suunnitteluohjeet ja valusarjat.

Tuotenimi:  Sadex005-ulosheittokaivo   
Materiaali:  RST 1,5mm (AISI 304)
Mitat:          Putken halkaisija 50,8 mm
                    Ulosheittoputken pituus 300 mm
                    Valuosan mutka 70° kulmassa

Tekniset tiedot
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SATAKUNTA
Pörstiläntie 12
28760 Pori

UUSIMAA 
Katriinantie 8
01740 Vantaa

VARSINAIS-SUOMI 
Konekuja 5
21200 Raisio

SAVO 
Hasinmäentie 7 
78870 Varkaus

KESKI-SUOMI
Kankitie 4
40320 Jyväskylä

PIRKANMAA 
Keisarinviitta 18
33960 Pirkkala

OULU
Hautakorventie 9 
90620 Oulu

YLIVIESKA 
Viljavarastontie 4
84100 Ylivieska

Hei, olen Mika Lindroos
Palvelen sinua parvekevedenpoisto 
asioissa. Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

mika.lindroos@sadex.f i
040 164 7989


