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LECA® MULTI/BASIC PELLITYSSARJA
ASENNUSOHJE
Tämä ohje liittyy Leca ® Multi- ja Basic-pellityssarjan asentamiseen. Pellitys
sarjat on tarkoitettu yksikanavaisen Leca ® Multi- ja Basic-hormin vesikaton
yläpuolisen osan (korkeus enintään 1,6 m) pellittämiseen ja suojaukseen katon
lappeella. Pellityssarja on valmistettu kotimaisesta pinnoitetusta teräspellistä.
Sarja on helppo asentaa ja se sopii kaikentyyppisille katemateriaaleille ja kattokaltevuuksille.

PELLITYSSARJAN SISÄLTÖ:
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Pidempi vaippapelti, korkeus 1175 mm
Kateruuvit (40 kpl) ja ruuvauskärki
Jatkopelti
Lyhyempi vaippapelti, korkeus 625 mm
Ylemmän juuripellin ylösnosto
Ylempi juuripelti
Tiivistysmassa
Alemman juuripellin ylösnosto
Alempi juuripelti

PELLITYSSARJAN ASENTAMISEEN

TARVITAAN LISÄKSI:

• peltisakset
• rullamitta ja kynä
• akkuporakone kateruuvien
kiinnittämiseen
• tarvittavat turvavarusteet katolla
työskentelyyn

ALUSKATTEEN JA VESIKATTEEN ASENNUS

Asenna aluskate katemateriaalin valmistajan ohjeiden
mukaan.

Asenna vesikate katemateriaalin valmistajan ohjeen
mukaan. Pellityssarja sopii myös huopa- ja konesaumakatoille. Konesaumakattoja varten on lisävarusteena saatavissa kiinnityslistasarja (www.pete-tuotteet.fi).

Tiilikatoissa kiinnitä apukoolaukseen kiinnitysrimat pellityssarjan kiinnittämiseksi vähintään 20 mm:n etäisyydelle
piipun ulkopinnasta.
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JUURIPELTIEN ASENNUS

Ennen asennuksen aloittamista poista pellityssarjan suojamuovi. Asenna alempi juuripelti kuvan mukaisesti. Lisää
tuotteen mukana tulevaa tiivistysmassaa piipun ja juuripellin ylösnoston väliin.

Asenna alemman juuripellin vapaasti kattokaltevuuden
mukaan säädettävä ylösnosto tiiviisti piippua vasten.

Asenna ylempi juuripelti kuvan mukaisesti. Lisää tuotteen
mukana tulevaa tiivistysmassaa piipun ja juuripellin ylösnoston väliin.

Asenna ylemmän juuripellin vapaasti kattokaltevuuden
mukaan säädettävä ylösnosto tiiviisti piippua vasten.
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apellin leikkaus

VAIPPAPELTIEN
Basic ASENNUS

Lyhyemmän vaippapellin leikkaus

Lyhyemmän vaippapellin leikkaus
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Asenna lyhyempi vaippapelti paikoilleen siten, että juuripeltien ylösnostot jäävät vaippapellin sisäpuolelle.
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Leikkaa lyhyempi vaippapelti kattokaltevuuden mukaiseen kulmaan.
Leikkausohje tyypillisimpiin kattokaltevuuksiin on alla.

Lyhyempi vaippapelti peittää juuripeltien ylösnostot.
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Kiinnitä juuripellit ruuveilla vesikatteeseen tai tiilikatolla
kiinnitysrimoihin. Kiinnitä lyhempi vaippapelti hormiin
ruuveilla. Aseta pidempi vaippapelti siten, että lyhyemmän vaippapellin yläosa jää vähintään 100 mm pidemmän vaippapellin sisäpuolelle.

Kiinnitä pidempi vaippapelti hormiin ruuveilla. Mikäli
piipun korkeus harjan puolella on alle  1170 mm, lyhennä
pidempää vaippapeltiä.

Mikäli ylempi juuripelti ei yllä katon harjalle saakka, käytä
mukana tulevaa jatkopeltiä. Leikkaa jatkopelti oikean
pituiseksi peltisaksilla.

Kiinnitä ylempi juuripelti ruuveilla. Jos jatkopelti jää
lyhyeksi, lisäjatkopeltejä saa tilaamalla valmistajalta
(www.pete-tuotteet.fi)

Huom! Mikäli kyseessä on hirsirakennus, tulee rakenteen painumisvara varmistaa seuraavasti: Kiinnitä ruuvit juuripellin
ylösnostojen läpi lyhempään vaippapeltiin. Varmista, että ruuvit eivät kiinnity piippuun. Pidempi vaippapelti voidaan
kiinnittää ruuveilla piippuun.
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ERIKSEEN TOIMITETTAVAN PIIPUNHATUN ASENNUS

Asenna erikseen toimitettava Piipunhattu sen mukana
toimitettavan asennusohjeen mukaisesti.

Pellityssarja ja Piipunhattu muodostavat siistin ja toimivan kokonaisuuden.
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Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi
Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset
Asiakaspalvelukeskus
Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11
Rakennusliikkeet ja urakoitsijat
puhelin 010 44 22 313
telekopio 010 44 22 300
tilaukset@ e-weber.fi
Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

