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! Ennen kuin aloitat uuden lämpökaton asentamisen, tulee sinun tarkistaa, että olet vastaanottanut
kaikki osat, ja etteivät osat ole vahingoittuneet kuljetuksessa ja ettei niissä ole virheitä tai puutteita.
Jos osia puuttuu tai niissä on virheitä, ota heti yhteys Muovipuotiin, puhelin 09 4245 6222.
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Katossa tulee olla vähintään 5 %:n kaltevuus, joka vastaa 50 mm:ä jokaista juoksumetriä kohden
(A). Talon ja levyn reunan välillä tulee olla 20 mm:n välimatka, koska lämpö saa levyn laajenemaan
(B). Laske noin 5 mm levymetriä kohti. Poista suojakalvo levyistä vasta, kun olet valmis katon
asentamisessa.
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ASENNUS PARRUJEN
PÄÄLLE
Termosysteemi on
suunniteltu asennettavaksi
suoraan kattorakenteen
pitkittäisiin parruihin.

i

ASENNUS RIMOJEN PÄÄLLE
Termosysteemin voi myös asentaa poikittaisten
rimojen päälle. Tämä ratkaisu on tyypillinen, kun
olemassa oleva katto vaihdetaan tai kun kattoparrujen
etäisyyttä ei haluta muuttaa. Ota erityisesti huomioon,
että koontiprofiilit voivat näkyä alhaalta.
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TARKISTA KATTORAKENNE

Sinun tulee tarkistaa, että puurakenne on tasainen. Tämän voi tehdä esimerkiksi vetämällä narun
rakenteen päästä päähän. Näin näet, ovatko parrut/rimat samalla tasolla.
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ASENNA SEINÄPROFIILI

(lisävaruste)
Aloita seinäprofiilista, jos olet ostanut
sellaisen. Leikkaa lovi seinäprofiilin
kumpaankin päähän, kuten kuvassa.
Palan tulee olla 65 x 40 mm kuten
kuvassa näytetään. Asenna
seinäprofiilin pohjakappale pitkin
taloa.
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ASENNA POHJAKAPPALEET

Asenna sivuprofiili ensimmäiseen ja viimeiseen parruun.
Ensimmäisen ja viimeisen parrun etäisyys on 1035 mm
reunasta parrun keskiosaan. Aseta sivuprofiilin ulkoreuna
kulkemaan pitkin parrun ulkoreunaa. Asenna koontiprofiilien
pohjakappaleet parruihin. Pohjakappaleiden keskikohtien
etäisyyden tulee olla 1000 mm parrusta toiseen.
Huolehdi siitä, että pohjakappaleet on asennettu täysin
suoraan päällyskappaleiden kokoamisen takia.
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KUMILISTAT

Vedä kumilistat alumiinisen koontiprofiilin
yläosaan, mutta jätä kuitenkin peittämättä
noin 25 mm profiilin toisesta päädystä (ks.
kuva).

4
TEE LEVYT ASENNUSVALMIIKSI

Kennolevyn suojakalvo irrotetaan n. 50 mm:n matkalta
levyn reunoilta. Anna kalvon kuitenkin jäädä levyn
päälle ja poista se, kun asennus on valmis. Jos
kanavissa on hieman pölyä, voit puhaltaa tai
imuroida kanavat puhtaiksi.
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SULJE LEVY

Asenna alumiiniteippi levyn yläpuoliseen
(rakennusta vasten olevaan) päähän suoraan
pitkin avointa sivua siten, että se tarttuu hyvin ja
asettuu tasaisesti levyn molemmille puolille.
Asenna hengittävä reunateippi levyn alapäähän.
Tee pieni 20 mm:n taitos levyn kiinni olevalle
sivulle, jotta voit olla varma, että levy on suljettu.
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ASENNA PÄÄTYSUOJA

Asenna valkoinen päätysuoja (U-profiili) levyn
alaosaan, jonne laitoit hengittävän reunateipin.
Käytä esimerkiksi elastista liimaa
(silikoniliimaa) kiinnittääksesi päätysuojan.
Liimaa vain kennolevyn ylin reuna, jotta levyllä
on mahdollisuus elää lämpötilan mukaan.
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ASENNA ENSIMMÄINEN KENNOLEVY

Aseta ensimmäinen kennolevy ylös yhdeltä
sivulta. Tarkista, että levy on samansuuntainen
sivuprofiilien kanssa. Huolehdi siitä, että levyn
yläreunasta (rakennusta vasten olevasta
reunasta) on 25 mm seinään/seinäprofiiliin.
Asenna sivuprofiili painamalla se paikoilleen.
Huolehdi siitä, että napsautat profiilin ihan
pohjaan, jotta kumitiiviste kiinnittyy tiukasti
levyä vasten. Ole varovainen profiilia
painaessasi, ettet naarmuta sitä. Levyn
valkoisella kalvolla peitetyn puolen tulee olla
ylöspäin aurinkoa kohti.
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ASENNA SEURAAVA KENNOLEVY

Asenna kennolevy numero 2 kuten ensimmäinen
kennolevy. Tarkista, että levy on
samansuuntainen koontiprofiilien kanssa. Paina
koontiprofiilin yläkappale kiinni 1. ja 2. levyn
väliin. Muista, että yläkappale tulee painaa ihan
alas ja napsahtaa kiinni.
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SEINÄPROFIILIN ASENNUS

Jos olet ostanut seinäprofiilin, on aika viimeistellä se asennusvalmiiksi. Vedä leveä kumikiinnike profiiliin
sille tarkoitettuun uraan. Aseta pieni pyöreä kuminaru kumikiinnikkeen etuosaan.
Kuminarun tarkoituksena on painaa kumikiinnikkeettä alaspäin. Seinäprofiili napsautetaan varovasti
paikoilleen. Päätä asennus tiivistämällä seinäprofiilin yläreuna tiivistemassalla, jotta seinän ja
seinäprofiilin välistä tulee tiivis.
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ASENNA PÄÄTYPROFIILIT

Viimeistele lämpökattosi asentamalla päätyprofiilit
koonti- ja sivuprofiilien päätyihin. Käytä valkoista ruuvia
koontiprofiilin kiinnitysreikään. Katon asentaminen on nyt
valmis!
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POISTA SUOJAMUOVI
Voit nyt vetää suojamuovin levyjen
päältä.
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