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TOIMITUSEHDOT
YLEISTÄ
Soveltamisala
Ehtoja sovelletaan tässä hinnastossa
esiintyvien tuotteiden kotimaan kaupassa
vain Leca Finland Oy:n sopimuksissa.
Saint-Gobain Finland Oy:n myymien
Leca- ja Weber-tuotteiden, ISOVERlämmöne risteiden, Ecophon-alakattotuotteiden, Gyproc-kipsituotteiden sekä
Saint-Gobain PAM -vedenjakelu ja -viemäröintituotteiden toimitus ym. ehdot selviävät erillisistä Weber-, ISOVER-, Ecophon-,
Gyproc- ja PAM-tuotteiden hinnastoista.
Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä
kysymyksiä ei ole tässä hinnastossa määritelty, noudatetaan voimassa olevaa
Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja
toimitusehtoja (RYHT).
Myynti
Tähän hinnastoon merkittyjen tuotteiden
laskutus tapahtuu tavaran toimituspäivänä voimassaolevien erillisten hinnastojen ja niissä olevien ehtojen mukaisesti.
Tämä hinnasto toimitusehtoineen on
voimassa vain Leca Finland Oy:n ja asiakkaiden välillisissä sopimuksissa.
Hinta
Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin tai erillisen sopimuksen mukaan ja arvonlisävero
lisätään laskun loppusummaan.
Tuotteen hinta on ilmoitettu FCA,
vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa
mainitulla toimipaikalla (Finnterms 2001).
Leca Finland Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisten rahtihinnastojen
mukaisesti. Rahti määritellään tuotteen
rahdituspainon mukaisesti, joka perustuu
painoon tai tilavuuteen.
Toimitusrahdit löytyvät osoitteesta
www.leca.fi/rahtilaskuri.
Maksusuoritukset
Maksu suoritetaan myyjän tilille viimeistään eräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta
ajallaan, myyjällä on oikeus periä 15 %:n
viivästyskorko. Maksun laiminlyöminen
oikeuttaa myyjää lykätä, keskeyttää tai
perua toimitukset oman harkintansa
mukaisesti. Myyjä voi käyttää edellä mainittua oikeutta, jos tilaaja joutuu konkurssiin, tekee sopimuksen yrityksensä
luovuttamiseksi tai hakeutuu velkajärjestelyyn tai jos konkurssipesän selvittäjä on
nimitetty.

Pakkaukset
Pakkausten koko ja pienin toimituserä ilmenevät kyseisen tuotteen hinnastosivulla.
Kuormalavat ja veloitukset
50 litran Leca-sorasäkit toimitetaan kierrätettävällä EUR-kuormalavalla (EPAL),
josta veloitetaan 9 €/kpl (alv 0%). Suur
säkkien mukana ei toimiteta lavaa. Lavakohtainen pakkausten määrä vaihtelee
tuotteesta ja pakkauskoosta riippuen.
Leca Finland Oy ei vastaanota, vaihda
eikä hyvitä kuormalavoja.
Kuljetus ja purku
Leca Finland Oy:n hankkiman kuljetuksen
suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja
rahtikirjoihin merkittyyn toimitusosoitteeseen saakka.
Tilaajan tulee varmistua siitä, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkauspaikkaan.
Tilaajan tulee osoittaa kuorman purkua
varten esteetön ja turvallinen paikka. Jos
kohteeseen ei pääse täysperävaunuyhdistelmällä, on siitä mainittava tilattaessa.
Tavaran vastaanottajan tulee tarkistaa
pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa
kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdolliset pakkausten lukumäärää ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä
merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan. Muut mahdolliset
huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä
7 vuorokauden kuluessa tavaran tuomisesta, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.
Toimitusaika
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti
1–3 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuotteiden, Filtralite®-tuotteiden sekä
Leca-irtosoran toimitusaika määritetään
tilauksen yhteydessä.
Toimitus ja sen mahdoliset varapäivät on peruttava vähintään 7 työpäivää
ennen toimitusta. Alle 7 työpäivän perutuista toimituksista veloitetaan 80 %
kokonaisrahdista. Mikäli tuote on jo lastattu, veloitetaan 100 % rahdista.
Noutotilaukset
Noutotilaus on jätettävä Asiakaspalvelukeskukseen viimeistään klo. 12.00 noutoa
edeltävänä työpäivänä. Noutopäivä tulee
ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Mikäli
noutoajankohta ei ole tiedossa tilausta

tehtäessä, tulee noudosta ilmoittaa
Asiakaspalvelukeskukseen tai noutopisteeseen viimeistään noutoa edeltävänä
työpäivänä.
Tilaus- ja erikoistuotteet
Tilaus-/erikoistuotteiden tilaus on sitova
ja tilaaja velvoitetaan vastaanottamaan
tilaamansa tuotteet kokonaisuudessaan.
Mikäli tilaus- ja erikoistuotteet jäävät toimittamatta tilaajasta johtuvista syistä,
veloitamme mahdolliset jäte ym. kustannukset tilaajalta.
Palautus
Emme ota vastaan palautuksia muuta
kuin etukäteen Leca Finland Oy:n myynnin edustajan kanssa sovituissa erikoistapauksissa. Palautushyvitys voidaan suorittaa vain Leca Finland Oy:n kirjallista
vahvistusta vastaan. Palautushyvityksen
suuruus on enintään 80 % virheettömien
tuotteiden arvosta. Tavaran palauttaja
vastaa kuljetusjärjestelyistä ja kustannuksista Leca Finland Oy:n osoittamaan
toimipaikkaan.
Pienin tehtaalle palautuva hyvitettävä
Leca-soramäärä on 20 m³. Pienempiä
palautusmääriä tehdas ei hyvitä. Yli 20 m³
palautuksista vähennetään aina 20 m³ ja
hyvitys on enintään 80 % virheettömän
tuotteen arvosta. Palautettava määrä
arvioidaan työmaalla, mutta tarkistus
suoritetaan tehtaalla. Leca-soran palautusrahti on 50 % palautetun m³-määrän
normaalista rahtihinnasta.
Muut ehdot
Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia
voimassa olevia lakeja, mukaan lukien
mm. vientisäännöstelyn lainsäädäntöä.
Jos milloin tahansa uusi laki tai asetus
tekee Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi,
Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja
päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle.
Tuotteiden, joiden tilavuuspaino on yli
330 kg/m³, rahti määräytyy rahdituspainon perusteella.
Muutokset
Leca Finland Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.
Erimielisyydet
Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista
toimitussopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
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TUOTERYHMÄKOHTAISIA TÄSMENNYKSIÄ
Tuotekohtaiset käyttöohjeet
Ennen tuotteen käyttöä on tutustuttava tuotepakkauksissa ja esitteissä oleviin tarkempiin käyttöohjeisiin.
Tarkemmat tiedot tuotteista, kuten mallisuunnitelmat, työohjeet, tuotekortit ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät
osoitteesta www.leca.fi.

LECA®-SORA
Kevytsora tiivistyy toimitustavasta, käsittelytavasta ja kerrospaksuudesta riippuen
keskimäärin 5–10 %. Määrämittaus suoritetaan lastattaessa tuotetta tehtaalla.
Puhallustoimitus
Minimitoimituserän koko on 20 m³. Pienemmät erät toimitetaan tarvittaessa
säkkitoimituksina. Yli 300 mm paksut,
kuormitetut kevytsorakerrokset tiivistetään tärylevyllä. Huomioi, että kevytsora
tiivistyy paksuudesta 5–10 %.
Toimitusaika tilauksesta noin 1–2
viikkoa. Toimitusaika on aina tarkistet
tava Kuusankosken tehtaalta,
puh. 010 44 22 668.
Työmaalla tarvitaan 1–2 miestä sekä
paineellinen vesi. Puhallusletkun pituus
on 30 m ja puhalluskorkeus maks. 5 m.
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LECA FILTRALITE®-TUOTTEET
Nostolaatikkoveloitus
Nostolaatikkoveloitus veloitetaan purettujen nostokuutioiden mukaan Leca-soran
voimassaolevan rahtihinnaston mukaisesti. Veloitukset löytyvät myös osoitteesta www.leca.fi/rahtilaskuri. Nostolaatikkotoimituksissa vastaanottaja järjestää
kaksi apumiestä, yhden auton perään ja
toisen purkupäähän (katolle).
Säkkitoimitus
Vastaanottaja järjestää kuorman purkamisen. Hiab-purku saatavissa eri tilauksesta. Veloitus Leca-soran voimassaolevan
rahtihinnaston mukaisesti.
Veloitukset löytyvät myös osoitteesta
www.leca.fi/rahtilaskuri.

Toimitusaika varmistettava tilauskohtaisesti ja se vahvistetaan aina tilauksen
yhteydessä.

1

2

Muovikalvo tai
suodatinkangas

1000 mm
Reuna-alue

Sisäalue

500 mm

Nykyisten lämmöneristysmääräysten mukaisen U-arvovaatimuksen
(U=0,16W/m2K) täyttävät vähimmäispaksuudet ovat
1.	 1 m:n reunakaistalla Leca®-sora KAP 4-20 mm, 300 mm+pintaan100mmXPS-levy
2.	Keskiosalla Leca®-sora KAP 4-20 mm, 200 mm + pintaan 50mm XPS-levy

LECA®-SORA JA -MURSKE
TYÖOHJEET

Maanvaraisessa lattiarakenteessa sisäpuolinen täyttö tehdään kokonaan
Leca-kapillaarikatkosoralla tai routimattomalla soralla. Soratäytön yläpinta
tasataan ja tiivistetään tärylevyllä siten,
että vaaditut Leca-lämmöneristys ja
-kapillaarikatkopaksuudet toteutuvat
(kts kuva). Jos täyttö tehdään suoraan
saven tai siltin päälle kerrokset erotetaan
suodatinkankaalla toisistaan.
Anturan alle laitetaan kantavaa soraa,
tarvittaessa kapillaarisuuden katkaisevaa
sepeliä.
Lattian alle tulevat vesi- ja viemärilinja
sekä muut läpiviennit tuetaan kepeillä ja
soralla tms. ennen Leca-soratäyttöä. Mahdolliset metalliputket suojataan muovisella suojaputkella. Leca-soran yläpinnan
korkotaso merkitään korkomerkein tai
ohjausrimoin.

Leca-sorakerrokset tiivistetään noin
500 mm kerroksissa 80–100 kg tärylevyllä, 4 –5 yliajokerralla. Puhallustoimituksissa ei tarvitse tiivistää alle 300 mm
kerrospaksuuksia. Tiivistyksen jälkeen
Leca-soran pinta tasataan oikolaudalla
lopulliseen korkeuteen ja poistetaan
ohjausrimat.
Tiivistetyn ja tasatun Leca-soraeristeen
päälle asennetaan XPS-levye risteet.
Levyeristeiden päälle asennetaan weberfloor 4940 Erotuskangas, lattialaatan raudoitusverkko ja mahdolliset lattialämmitysputket tai -kaapelit kiinnikkeiden
varaan oikeaan korkeuteen. Lattia tehdään
Weberin pumpattavalla webervetonit
130 CORE Comfort Plaano -tasoitteella,
kerrospaksuus 50 mm–80 mm.
Vaihtoehtoisesti lattiarakenne voidaan
tehdä asentamalla XPS-levyeristekerroksen päälle lattialaatan raudoitusverkko ja
mahdolliset lämmitysputket tai -kaapelit
kiinnikkeiden varaan oikeaan korkeuteen,
jonka jälkeen lattia valetaan betonista
normaaleja valutapoja käyttäen.

LECA®-SORA JA -MURSKE
PUHALLUS- JA ASENNUSOHJEET

Leca-sora voidaan asentaa vaivattomasti
ja nopeasti kohteeseen kuorma-autossa
olevalla puhalluslaitteistolla. Toimitukset
tehdään täysimittaisilla kuorma-autoilla,
kuljetustilavuudeltaan 20…max 100 m3.
Puhallusletkua on autossa mukana
30 metriä ja maksimi nostokorkeus noin
5 metriin. Letku on halkaisijaltaan 100 mm
ja letkujen liitoskohta vaatii noin 300 mm
reiän läpivienneissä.
Puhallusnopeus on noin 30 m 3/t,
puhallusmatkasta, korkeudesta sekä letkujen mutkien jyrkkyydestä riippuen. Työmaalla tarvitaan puhallustoimituksessa
paineellinen vesi kostuttamaan Leca-soraa, esim. halkaisijaltaan 18 mm puutarhaletku, joka liitetään auton perässä olevaan puhalluslaitteistoon. Vettä kuluu
noin 15 litraa/ puhallettu kuutio.
Työmaalla tulee olla apumies ohjaamassa puhallusletkua, kun kuljettaja käyttää puhalluslaitteistoa. Puhallus aloitetaan äärimmäisestä reunasta. Työn sujuvuuden varmistamiseksi tarvitaan toinen
mies tasaamaan Leca-sora oikeaan tasoon.
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YHTEYSTIEDOT
MYYNTI JA MARKKINOINTI
Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut
Marko Jelonen, aluemyyntipäällikkö
Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 1257 672
Sähköposti marko.jelonen@leca.fi
Susanna Vainio, aluemyyntipäällikkö
Infrarakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 172 1928
Sähköposti susanna.vainio@leca.fi

Talonrakentamisen Leca-soraratkaisut
Tom Tapanila, aluemyyntipäällikkö
Talonrakentamisen Leca-soraratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)400 393 592
Sähköposti tom.tapanila@leca.fi

Timo Nuora, myyntipäällikkö
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5119 008
Sähköposti timo.nuora@leca.fi
Mikko Pöysti, markkinointipäällikkö
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5447 588
Sähköposti mikko.poysti@leca.fi
Nora Lamberg, markkinointiviestintäspesialisti
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 5769 693
Sähköposti nora.lamberg@leca.fi
Kari Rajala, laatu- ja kehityspäällikkö
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 1346 110
Sähköposti kari.rajala@leca.fi

Vesienhallinnan Leca® ja Filtralite® -ratkaisut
Teemu Myyrä, aluemyyntipäällikkö
Vesienhallinnan Leca® ja Filtralite® -ratkaisut
PL 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki
Puhelin +358 (0)40 172 1498
Sähköposti teemu.myyra@leca.fi

TILAUSTEN VASTAANOTTO

TEHTAAT JA VARASTOT

LECA®-SORA JA FILTRALITE®-TUOTTEET
Puhelin +358 (0)10 44 22 668
asiakaspalvelu@leca.fi

LECA-TEHTAAT

RAKENTAJANEUVONTA

Oitin Leca-harkkotehdas
Savilaukuntie 1, 12100 Oitti
Puhelin +358 (0)10 44 22 891
Telekopio (019) 782 005

Lisätietoa Leca-tuotteista
Puhelin +358 (0)10 44 22 312
www.leca.fi

Kuusankosken Leca-soratehdas
Helsingintie 235, 45740 Kuusankoski
Puhelin +358 (0)10 44 22 668

Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset
Kuusankosken asiakaspalvelu
Puhelin 010 44 22 668
asiakaspalvelu@leca.fi
Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet
Leca Finland Oy

Leca Finland Oy
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
Telekopio 010 44 22 295
www.leca.fi

