ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
VEDENERISTEKATTEIDEN ALUSRAUTA, LIIMATTAVA
Liima�avaa alusrautaratkaisua käytetään ns. vesieristekatoilla, kuten monikerroksisilla hitsa�avilla bitumikermikatoilla tai
jälkiasenne�una kermikaton pintaan, ka�oturvatuo�eiden kiinnitykseen. Tässä asennusohjeessa on eri osiot eri ka�otyypeille
– lue ohje huolellises� ennen asennustyöhön ryhtymistä ja valitse si�en soveltuva asennustapa.
Vedeneristeka�eiden alusrauta voidaan asentaa myös mekaanises� (ruuvikiinnitys). Tällöin kermejä koskevia lujuusvaa�muksia ei
tarvitse huomioida. Tässä asennusohjeessa on esite�y ruuvikiinnityksen periaate.

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN KÄYTTÖ BITUMIKERMIKATTEELLA
Bitumikermin tulee olla testa�u EN 13707:2013 mukaises� ja täy�ää vähintään seuraavat vaa�mukset:
Vetolujuus:
Repeämislujuus:

min. 750N/50 mm
min. 150N

EN 12311-1
EN 12310-1

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN KÄYTTÖ PVC-KATTEELLA
PVC-ka�een tulee olla testa�u EN 13956 mukaises� ja täy�ää vähintään seuraavat vaa�mukset:
Vetolujuus:
Repeämislujuus:
Liitosten leikkausvastus:
Liitosten kuoriutumisvastus:

min. 1050N/50 mm
min. 210N /50 mm
min. 1000N/50 mm
min. 150N/50 mm

EN 12311-2
EN 12310-2
EN 12317-2
EN 12316-2
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Figure 1. Structure layers of installa�on for moun�ng plate, waterprooﬁng membrane.

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN ASENTAMINEN BITUMIKERMIKATOLLE (SUOSITELTAVA MENETELMÄ)

1. Monikerroska�eilla alusrauta voidaan asentaa tarkoitukseen soveltuvan hitsa�avan aluskermin ja hitsa�avan pintakermin
väliin näitä ohjeen vaiheita muutoin nouda�aen
2. Mikäli kohteessa ei ole soveltuvaa aluskermiä, leikkaa 1000 x 1000 mm kokoinen kermikappale
3. Hitsaa kerminpala ka�orakenteeseen halu�uun paikkaan
4. Aseta lukkopul� alusraudan keskireikään
5. Merkitse alusraudan halu�u paikka kermin pintaan – jos asennus tehdään kermikappaleelle, niin asennetaan alusrauta
keskelle 1000 x 1000 mm palaa
6. Kuumenna merki�y alue kiehuvaksi ja aseta huolellises� alusrauta merki�yyn paikkaan
7. Mikäli pintakermiä ei asenneta väli�ömäs� alusraudan asentamisen jälkeen, varmista raudan kiinnipysyvyys bitumiliimalla
8. Tee pintakermiin reikä lukkopul�a varten
9. Hitsaa pintakermi kau�aaltaan huolellises� alusraudan päälle
10. Tiivistä pul�n läpimenoreikä huolellises� bitumipohjaisella aineella (suojaa kierteet)
11. Varmista, e�ä alusraudan ympärillä kermit ovat täydellises� liimautuneet ja tartunta on hyvä kaikilla hitsatuilla pinnoilla

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN ASENTAMINEN VALMIIN KERMIKATON PINTAAN (VAIHTOEHTOINEN MENETELMÄ)

1. Merkitse alusraudan halu�u paikka kermin pintaan
2. Aseta lukkopul� alusraudan keskireikään
3. Kuumenna merki�y alue kiehuvaksi ja aseta huolellises� alusrauta merki�yyn paikkaan
4. Leikkaa 1000 x 1000 mm kokoinen pintakermikappale
5. Tee pintakermiin reikä lukkopul�a varten
6. Hitsaa pintakermi kau�aaltaan huolellises� alusraudan päälle
7. Tiivistä pul�n läpimenoreikä huolellises� bitumipohjaisella aineella (suojaa kierteet)
8. Varmista e�ä alusraudan ympärillä kermi on täydellises� liimautunut ja tartunta on hyvä kaikilla hitsatuilla pinnoilla

Alusrautaan kiinnitetään tuo�eet erillisten tuotekohtaisten asennusohjeiden mukaises�.

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN ASENTAMINEN PVC-KATTEELLE

1. Aseta lukkopul� alusraudan keskireikään
2. Aseta alusrauta halu�uun ja soveltuvaan paikkaan
3. Leikkaa 500 x 500 mm kokoinen pala PVC-ka�eesta
4. Tee ka�eeseen reikä lukkopul�a varten
5. Hitsaa/liimaa pala alusraudan päälle huolellises� neljän kiinnitysalueen kohdalta sekä alusraudan ympäriltä 50 mm alueelta
6. Tiivistä lukkopul�n läpimenoreikä
7. Varmista e�ä alusraudan ympärillä ja kiinnitysalueiden kohdalla PVC-kate on täydellises� liimautunut alustaansa

LIIMATTAVAN ALUSRAUDAN ASENTAMINEN RUUVIKIINNITYKSELLÄ
1. Aseta lukkopul� alusraudan keskireikään
2. Aseta alusrauta halu�uun ja soveltuvaan paikkaan
3. Kiinnitä alusrauta alustaansa ruuveilla jokaisesta ruuvinpaikasta
(16 kpl, 4,2x25 mm täysin li�eäkantainen puuruuvi, esim. Ruukki Classic -ruuvi)
4. Asenna alusraudan päälle kate, esim. bitumikermi- tai PVC-kate,
tässä ohjeessa kuva�ujen menetelmien mukaises�, sekä ka�een
valmistajan ohjeita nouda�aen
5. Varmista, e�ä lopputulos on vesi�ivis
Alusrakenteen vaihtoehdot: • min 20mm raakapon�laudoitus
• 15mm OSB-levy
Huom. tuote on testa�u suoraan alustaansa kiinnite�ynä, eli rii�ävä kiinnityslujuus syntyy
jo ruuveilla. Vedeneristeet asennetaan kohdekohtaises� valmistajan ohjeiden mukaises�.

HUOLTO
Pisko tuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuo�eiden
ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuo�eiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan
tehtävä vuosi�aiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmiste�ava, e�ä ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.
• Tarkiste�ava liitosten ja kiinnityskoh�en pitävyys, sekä mu�erien kireys.
• Tarkiste�ava kiinnitykset ka�oon.
• Vesieristekatoilla kiinnite�ävä erityistä huomiota vesieristeka�een, sen alla olevan alusraudan ja alusrautaan kiinnite�yjen
tuo�eiden liitosten yleiseen kuntoon, vesi�iveyteen ja eheyteen, sekä vesieristekaton kiinnityksestä alustaansa. Tarvi�aessa
vesieristeka�oa tulee huoltaa tuo�een valmistajan ohjeiden mukaises�.
• Huolehdi�ava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskoh�en rasituksen minimoimiseksi
(tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
• Tarvi�aessa puhdista kiinnite�yjen lai�eiden ympäristö lumesta ja jäästä.
• Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
• Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia mahdollisimman pikaises� – vaurioituneita tuo�eita ei saa käy�ää.
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