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Jackon® Kattoelementtien yleiset asennusohjeet 
 
 
Näitä asennusohjeita on noudatettava Jackon® Kattoelementtien asennustyössä, ellei 
Jackon Finland Oy:n mahdollisesti työmaalle toimittamissa muissa ohjeissa tai piirustuk-
sissa joltain osin nimenomaan toisin mainita. Mikäli asennusohjeita ei ole noudatettu, ei 
elementtivalmistaja ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä virheistä ja 
vahingoista. 
 
Mikäli elementtisuunnittelu toteutetaan Jackonin toimesta, työmaalle toimitetaan asennus-
kansio, joka sisältää kaaviot, mahdolliset lista- ja tarvikeluettelot sekä liitosdetaljit 
kohdekohtaisesti. Jos suunnittelu tulee muualta, hoitaa tilaaja ohjeet työmaalle itse. 
 
 
1. Yleistä 
 
Jackon® Elementeissä on sandwich-rakenne, jonka lujuus perustuu ytimen ja pintalevyjen 
muodostamaan komposiittirakenteeseen. Elementtejä on käsiteltävä niin, että pinnoitteita 
ei naarmuteta tai vaurioiteta asennuksen aikana. 
 
Elementtinippuun on kiinnitetty elementtipakkauksen käsittelyohje ja pakkausluettelo, josta 
selviää pakkauksen sisältämät elementit ja mahdolliset muut toimitetut tarvikkeet. 
 
Elementteihin voidaan tarvittaessa tehdä työmaalla aukkoja ja läpivientejä. Suurissa auko-
tuksissa on tarkastettava elementin lujuus. 
 
Kohdekohtaisia asennusdetaljeja ja suunnitelmia on noudatettava asennuksen aikana. 
Kiinnikkeet, tiivistys, lämpö- ja paloeristeet sekä listat on asennettava huolellisesti suunni-
telmien mukaan. 
 
 
1.1 Valmistelut työmaalla 
 
Työmaalla on etukäteen perehdyttävä asennuskaavioihin ja rakennepiirustuksiin. Asen-
nuskaavioista ilmenevät elementtien mitoituksen perusteena olleet rakennuksen mitat. Mi-
tat on työmaalla tarkistettava. Erityisesti on huomioitava, etteivät perustusten ja rungon 
mittapoikkeamat ylitä RYL-90 mukaisia sallittuja poikkeamia. Tällaisessa tapauksessa vir-
heet on korjattava. Mikäli se ei ole mahdollista, on otettava yhteys elementtisuunnitteli-
jaan, jotta voidaan sopia mahdollisista elementtien mittamuutoksista tai liittymädetaljien 
muutoksista. 
 

 

Työmaan välittömästä läheisyydestä on varatta-
va tasattu, riittävän kantava ja kuiva maa-alue 
elementtien varastointia varten.  
Elementit toimitetaan työmaalle nipuissa, joiden 
leveys on 1220 mm ja korkeus enintään 1420 
mm.  
Elementtipakkauksen paino on merkitty pak-
kausluetteloon. 
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Tarkista elementtien määrä vertaamalla pakkausluetteloa ja rahtikirjaa. Tarkista myös 
mahdolliset kuljetusvauriot välittömästi. Jos löydät vaurion, kirjaa se heti rahtikirjaan ja 
toimita kirjallinen raportti elementtien toimittajalle. Valokuva vauriosta helpottaa 
asian käsittelyä. 
 
Elementit on pakattu kiristemuovikalvoon, mutta ellei niitä asenneta heti, on ne syytä peit-
tää suojapeitteillä likaantumisen ja kastumisen estämiseksi.  
 
 

 

Rakennuksen ympäristö on tasattava sel-
laiseksi, että nostokalusto pääsee esteettä 
etenemään rakennuksen ympärillä asennus-
työn edistymisen mukaan.  
 

 
Varataan työmaalle nostotyössä käytettävät nostosakset, -koukut ja tekstiililiinat ja tarkis-
tetaan niiden kunto.  
Nostokaluston valitsemiseksi selvitetään nostokorkeudet ja -etäisyydet sekä elementtien 
paino (kts. taulukko) 
 
 
 
Elementin ytimen paksuus 
(mm) 

 
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 RAKENNE 

Jackon® Seinäelementti 
Paino         kg/m2 

 
9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 teräsohutlevy 0,5 / 

ydin/ teräsohutlevy 0,5 

Jackon® Kattoelementti 
Paino        kg/m2 

 
9,7 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 teräsohutlevy 0,5 / 

ydin/ teräsohutlevy 0,5 
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1.2 Asennustyö 
 
Asennustyössä on noudatettava työturvallisuuslain määräyksiä.  
 
Yksittäisten elementtien nosto- ja asennustyö on niiden keveyden ja suuren pinta-alan ta-
kia KIELLETTY KOVALLA TUULELLA. 
 
 
Elementeissä on valmiina lopullinen pinnoite, joten niitä on käsiteltävä asianmukaisella va-
rovaisuudella. 
 

HITSAAMINEN ELEMENTTIEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ ON 
EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 

 
MYÖS KULMAHIOMAKONEEN KIPINÄSUIHKU VOI VAHINGOITTAA  
VÄRIPINNOITETTA ! 

 
Jos elementtien läheisyydessä hitsataan tai hiotaan kulmahiomakoneella, on elementtipin-
nat suojattava. Tästä asiasta on muistettava informoida elementtiasentajien lisäksi myös 
muita samalla työmaalla työskenteleviä työntekijöitä (esim. teräsrunko- ja LVI-asentajia). 
 
Pakkauksessa olevat muovit pannaan välittömästi jätesäkkeihin tai jätelavalle. EPS-
soiroja, kattoelementtien välissä, voi käyttää harjalistan alla estämään listan painumista, 
jos listan päällä kävellään.   
 
Elementtejä ei saa lyödä vasaralla, lekalla tms. apuvälineellä, vaan täytyy käyttää puris-
tavaa voimaa. 
 
Elementtejä voidaan tarvittaessa työstää kovapalateräisellä käsisirkkelillä tai kuviosahalla. 
EPS-ytimen leikkaukseen soveltuvat normaali käsisaha ja veitsi. 
 

KULMAHIOMAKONEEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY! 
 
Työstössä syntyneet metallilastut harjataan pois elementin pinnasta. 
 
Elementtien keskelle osuvien reikien teko aloitetaan poraamalla riittävän suurella porante-
rällä reikä tehtävän reiän reunaan, josta päästään aloittamaan kuviosahalla työstäminen. 
 
Asennuksen etenemissuunnassa on putoamisvaara. Elementin pinta saattaa keliolo-
suhteista ja pinnoitteen laadusta riippuen olla hyvinkin liukas. Ellei asennuksessa 
käytetä henkilönostimia, on putoamisvaaralta suojauduttava kaiteilla ja telineillä ja 
käytettävä tarkoitukseen soveltuvia turvavaljaita. Nostotöiden yhteydessä on käytettävä 
kypärää. 
 
Turvaköysien kiinnityskohdat, mahdollisten kiinnityslenkkien sijainti ja kiinnitys tulee 
suunnitella runkotöiden yhteydessä tai selvittää korinostimesta ennen elementtiasennusta. 
Turvaköyden käytössä on huomioitava köyden vaurioitumisvaara teräviin särmiin, 
leikkauspintoihin tms. 
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1.3 Elementin merkinnät 
 
Elementin pitkälle sivulle on merkitty valmistuspäivä, elementin tunnus, pituus, 
pinnoitteiden laatu, nuolet osoittavat pinnoitteen puolen. 
 
Teksti alkaa elementin keskikohdalta. 
 
    esim. 
    JACKON 10.04.12  R3  3200 Ʌ P505-22  V PES5-20  
 

PVM TUNNUS PITUUS YLÄPINN. ALAPINN. 

10.11.04 R3 3200 P505-22 PES5-20 
     
     
     

 
 
1.4 Uretaanisaumavaahto 
 
Tutustu ennen työn aloittamista uretaanivaahtopullon kyljessä oleviin käyttöohjeisiin.  
 
Normaalilla uretaanivaahdolla työskentelylämpötila (purkin, pintojen, ympäristön lämpötila) 
ei saa olla alle + 5 °C. Parhaiten vaahdotus onnistuu vaahdolla, jota on säilytetty huone-
lämpötilassa jonkin aikaa ennen käyttöä. 
Talvella suositeltavaa on käyttää talvilaadun polyuretaanivaahtoa, jonka alin käyttölämpö-
tila on –10 °C. Vaahdon laajeneminen pienenee käyttölämpötilan laskiessa.  
 
Erityyppisten vaahtojen (mm B1-palokatkovaahto ja elastinen vaahto) ominaisuudet ja 
käyttöohjeet on tarkistettava ennen käyttöä. 
 
CFC-vapaat uretaanivaahdot sisältävät I lk:n palavaa, ilmaa raskaampaa ponneainetta, 
mikä on huomioitava niiden käsittelyssä ja varastoinnissa. 
 
Varastointi paloturvallisessa, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäisissä pakkauksissa. 
Varastointilämpötila: +5°C…+30°C. Purkkeja ei saa pitää yli +40°C lämpötilassa. Varas-
toidaan pystyasennossa. 
 
1.5 Tiivistysmassa 
 
Tutustu ennen työn aloittamista tiivistysmassa pakkauksen kyljessä oleviin käyttöohjeisiin. 
 
Säilytys avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa 
+5°C …+25°C lämpötilassa. 
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2. Jackon® Kattoelementtien asennus 
 
2.1 Asennustyö 
 
 
Asennusohje koskee normaalein konesaumataittein varustettua elementtiä. 
 

     

 
 

  
 
Tiivistysmassalla saadaan elementtikattoon yhtenäinen höyrysulku. 
Tiivistysmassa naarasponttiin voidaan laittaa elementtiin valmiiksi tehtaalla (”tehdastiiviste”). 
 
Tiivistysmassa vedetään yleensä rakennuksen lämpimälle puolelle, normaalisti sisäpuolen sau-
maan.  
Konesaumaan laitettavalla massalla varmistetaan konesauman vedenpitävyys. 
 
Massaa asennettaessa on varmistuttava siitä, että massa jakautuu yhtenäisenä saumaan koko mat-
kalle. Massapalko ei saa katketa eikä saumaan saa jäädä ilmavälejä. 
 
Massan pursuamista saumasta on varottava ja mahdolliset purseet on huolellisesti puhdistettava vä-
littömästi pois elementin pinnalta. 
 
Saumoihin ei saa jäädä vettä eikä lunta. 
 
Asennustyön edistyessä on tarkkailtava, että elementtien etenemä on suunnitelmien mukainen; 
elementtien välinen sauma ei saa jäädä liian suureksi tai liian pieneksi. 
 
 

 

Alhaalla suoritetaan tiivistysmassan veto sekä 
konesaumaan että elementin alasaumaan, ellei 
alasaumassa ole valmiina tehdastiivistettä. 
Tarkasta, että tehdastiiviste on yhtenäinen ja 
ehjä. Korjaa tarvittaessa tiivistemassalla. 
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Kattoelementtien nosto suoritetaan nostoon 
hyväksytyllä nostimella, joka kiinnitetään keskelle 
elementtiä ja riittävän kireälle, ei kuitenkaan niin, 
että elementti vaurioituu. 
Samalla kiinnitetään nostoliina, jolla estetään 
elementin putoaminen nostolaitteen mahdollisesti 
pettäessä. Ohjainnaru elementin päähän 
kiinnitettynä helpottaa elementin ohjausta noston 
yhteydessä. 
 

  
 

 

Nosto on suoritettava tasaisesti nykäyksiä 
välttäen.  
Nostotyössä on varottava erityisesti peltireunojen 
vaurioittamista. 
 
Jos elementin painaa yli 190 kg, on nostossa 
käytettävä kahta laitetta. Elementtien neliöpainot 
on kerrottu aiemmin ohjeessa. 
 
Tarkista aina ennen nostoa tarrapinnat, ettei 
niissä ole likaa, lunta, jäätä tai huurretta. 

  
 

 

Nostolaitteen avulla voidaan asennettavan 
elementin kaltevuuskulma säätää asennustyölle 
parhaiten sopivaksi. 
Elementin riippuessa nostolaitteessa, se ohjataan 
kohdalleen niin, että peltitaitokset menevät 
sisäkkäin koko elementin pituudelta. Tämän 
jälkeen elementti lasketaan varovasti vaaka-
asentoon niin, että peltitaitokset pysyvät 
sisäkkäin. Nostolaite voidaan tämän jälkeen 
irrottaa varoen elementin pinnoitteen 
kolhiintumista. 
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Jackon® Kattoelementin kiinnitysliuska 
 

Kun elementti on asennettu paikalleen, se 
kiinnitetään kiinnitysliuskalla kattokannattajaan. 
Liuskan kiinnikkeet asennetaan mahdollisimman 
lähelle liuskan kulmaa riviin detaljipiirustuksen 
mukaisesti.  
 
Liuska painetaan elementin ytimeen paksuutensa 
verran. Jos elementin ytimessä on pontti, 
poistetaan urospontti liuskan kohdalta ja 
naaraspontti täytetään, esim. uretaanivaahdolla. 
Liuskan pää taivutetaan peltitaitteen suuntaiseksi 
ja ylimenevä osa katkaistaan. 
 
Muista tiivistysmassa liuskan molemmille puolille. 
Kattokannattajien päälle asennettava tiivistys-
nauha jätetään pois liuskan kohdalta. 

 

Päätyräystäällä elementti kiinnitetään 
läpimenevin elementtiruuvein / kansiruuvein 
päätypalkkiin tai orsien päihin.  
Laita Sika Lastomer 710 massa aluslevyn ja 
elementin väliin. 
HUOM! ÄLÄ YLIKIERRÄ RUUVIA, kun kiinnität 
elementtiä liimapuupalkkiin. Etenkin ø50 mm 
aluslevyllinen ruuvi kiertyy helposti ”yli”. 
 
 
 
 
Katso detaljit   
Liuskan kiinnitys         TR211  
Liitos sivuräystäällä    TR229L 
Liitos päätyräystäällä  TR231L 
Liitos harjalla               TR244L 
Liitos jatkosaumassa  TR254L 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

40 
60/90 

Liuskan kok. pituus 350/450 
350/450 mm t = 0,7 mm 

Aines Fe Zn 
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Harjaorteen elementti voidaan kiinnittää myös 
läpimenevin kiinnikkein, jos kiinnike jää 
harjalistan alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kattoelementin lopullinen kiinnitys tapahtuu 
saumaamalla kattokannattajiin kiinnitetty 
kiinnitysliuska elementtien konesaumaan.  
 
Tästä syystä konesaumaus on suoritettava 
välittömästi asennustyön edistymisen mukaan, 
jotta elementit eivät irtoa tuulen imukuormien 
vaikutuksesta ja etenemä pysyy oikeana. 

  
 

 
 

  

 

Jos käytät saumaukseen sähkösaumuria, 
tarkkaile konetta, ettei se ”loikkaa” yli 
kiinnitysliuskan kohdalla. 
Elementin pelti on rakenneteräslaatua ja liuskan 
ainepaksuus on 0,7 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  1.11.2019 9(16)    

 

 
2.2 Jackon® Kattoelementtien jatkosauman teko 
 
Kun kattolape muodostuu useammasta peräkkäisestä elementistä, asennetaan nämä 
elementit peräkkäin eli edetään pystyrivi kerrallaan, katso liite 1 ja detalji TR254L 
 
Asennus aloitetaan päädystä räystäselementistä asennuskaavion ja detaljipiirustusten 
mukaan. Elementtien asennus tapahtuu naarasponttien suuntaan. 
 

 

Ensimmäinen räystäselementti asennetaan 
päätyräystäälle. Kun elementti on asennettu 
paikalleen, se kiinnitetään mekaanisesti 
läpikiinnityksellä päätypalkkiin tai orsiin sekä 
kiinnitysliuskoilla orsiin. 

  

 

Räystäselementti kiinnitetään vielä yläpäästään jat-
kosauma orteen ruuvein alapellistä. 
 
Elementti voidaan kiinnittää myös kuppialuslevylli-
sellä elementtiruuvilla läpi. 
Katso asennuskansion detalji. 

  

 

Seuraavaksi asennetaan jatkosauman tiivisteet. 
Saumaan tuleva villakaista kiinnitetään räystäsele-
mentin päähän. 

 

  

 

 
 
Räystäselementin naaraspontin puoleista yläpellin 
taitosta on leikattu 200 mm:n matkalta pois. Kaikki 
peltien leikkaukset on tehty tehtaalla. 
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Ylemmässä elementissä on 200 mm pellin ylitys. 
Alemman elementin yläpäähän, joka jää ylemmän 
elementin pellin ylityksen alle, laitetaan Sika 
Lastomer 710 tiivistysmassaa 2 runsasta palkoa ja 
sitä vedetään myös konesauman kohdalle .  
 
. 

  
  

 

Tämän jälkeen voidaan asentaa räystäselementin 
yläpuolelle tuleva elementti. 
 
Elementtiä paikalleen kallistettaessa on tarkkailta-
va, että saumassa oleva villakaista jää hyvin sau-
maan. 

  
  

 

 
Elementti kiinnitetään liuskoilla kattokannattajiin. 
Liuskojen kiinnitysruuvit ruuvataan lähelle liuskan 
taitetta ja rinnakkain. 
Ruuvien tulee olla matalakantaisia. 
 
Tiivistenauhaa ei laiteta liuskan ja orren väliin. 
 
Taita liuskan yläpää ja katkaise samalle tasolle 
alemman konesaumapellin kanssa, jotta saumaus 
sujuu hyvin liuskan kohdalla. Tarkista asennusde-
taljeista ja liuskojen sijoitus ja liuskatyyppi. Sivu-
räystäällä käytetään yleensä kahta liuskaa tai yhtä 
leveämpää liuskaa. 

 
Jos lappeelle tulisi vielä lisää jatkosaumoja, jatkettaisiin em. mukaisesti tiivisteiden asentamisella jne. 
aina harjaelementin asentamiseen asti. 
 
Kun päätyräystäspystyrivi on asennettu, siirrytään asentamaan seuraavan rivin räystäselementtiä.  
 
 
Kun kaksi pystyriviä on asennettu, ensimmäinen konesauma on valmiina saumattavaksi. 
Saumaus suoritetaan joko käsikäyttöisillä saumausrissoilla (kohta 3.2) tai käyttäen taittoraudalla tai 
sähkösaumurilla. Jatkosauman kohta käsitellään taittoraudalla ennen sähkösaumurilla / saumausris-
soilla ajoa. 
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Ennen konesaumausta jatkosauman kohta taitetaan taittoraudalla. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Saumauksen jälkeen peltiylitys ruuvataan kiinni alla 
olevan elementin pintaan tiivisteellisillä limiruuveilla 
n. 30 mm peltiylityksen alareunasta. 
Ruuvirivin tulee olla tiivistysmassan kohdalla. 
Ruuvatessasi paina yläpeltiä esim. jalalla alempaa 
peltiä vasten saadaksesi pellit ruuvin kannan alla 
olevalle kierteettömälle osalle. 

  

 

Ruuveja ei saa ruuvata elementin varjouran kohdal-
le. Ruuvijako k100 mm.  
 

 
 
Asennustyön edistyessä on tarkkailtava, että elementtien etenemä on suunnitelmien mu-
kainen; elementtien välinen sauma ei saa jäädä liian suureksi tai liian pieneksi. 
 
Asennettaessa on myös erityisesti tarkkailtava, että elementtien vaatimat tukipinnat täytty-
vät vaikka orsien sijoitus ei olisikaan tarkalleen suunnitelmien mukainen. Ellei vaadittava 
tukipinta ilmene piirustuksista, on otettava yhteys suunnittelijaan. 
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Taittorauta       Elementtinostin 
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3. Saumaus 
 
3.1 Yleistä 
 
Saumaus tapahtuu normaalein konesaumatyökaluin. Saumauksen voi suorittaa käsikäyt-
töisillä saumausrissoilla tai sähkökäyttöisellä saumauskoneella. Nämä konesaumatyökalut 
ovat tarvittaessa vuokrattavissa myös Finnpelti Oy:stä.  
 
Saumausta ei suositella tehtäväksi alle - 5°C lämpötilassa. 
Saumauksen aikana on huolehdittava siitä, että sauma ja kiinnitysliuska saumautuu oikein. 
 
3.2 Saumaus käsikäyttöisillä saumausrissoilla 
 
Konesaumattavassa Jackon® Kattoelementissä on RT-kortin 85-10562 mukainen sauma-
aihio. 
Elementtiasennuksen jälkeen sauma-aihio saumataan saumausrissoilla vesitiiviiksi ja näin 
tapahtuu katon lopullinen kiinnitys.  
Saumaus suoritetaan kahdessa vaiheessa. 
Saumaus tulee suorittaa ennen kuin saumassa oleva tiivistysmassa kovettuu. 
 
Saumausrissat: 
 

 

 
   1. Rissa 
 
   2. Rissa 
 

 
Kuva 1     Kuva 2 
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Saumaustyö, vaihe 1 
 
Vaiheessa 1 käytetään saumausrissaa nro. 1   
 

 

 
Jotta saumausrissa saadaan kone- 
sauman alkuun, konesaumantaite taivu-
tetaan pihdeillä kuvien mukaisesti noin 
20 cm:n matkalta tai käytetään taitto-
rautaa. 

 

Räystäällä konesauman päähän vede-
tään tiivistysmassaa ennen sauman tait-
telua, näin estetään veden kulkeutumi-
nen saumaan 

  

 

Saumausrissa 1 työnnetään paikoilleen 
elementin päässä. Huomaa saumaus-
rissan oikea asento konesaumaan näh-
den. Vaakapyörät saumautuvan kone-
sauman puolella. 

  

 

Saumaus suoritetaan työntämällä sau-
mausrissaa. 
Saumaustyössä on huomioitava työtur-
vallisuus! 
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Saumaustyö, vaihe 2 
 
Vaiheessa 2 käytetään saumausrissaa nro. 2   
 

 

Jotta saumausrissa 2 saadaan konesau-
man alkuun, konesauman taitetta taivute-
taan pihdeillä kuvan mukaisesti noin 20 
cm:n matkalta tai käytä taittorautaa. 

 

 
  

 

Saumausrissa 2 asetetaan sauman päälle. 
Huomaa saumausrissan oikea asento ko-
nesaumaan nähden. 
Konesauman päällä kulkevan pystyrullan 
matalampi reuna tulee kulkea saumautuvan 
konesauman puolella. Pystyrulla voidaan 
kääntää saumaussuunnan mukaisesti. 
Saumaus suoritetaan työntämällä rissaa. 

  

 

Valmis konesauma. 
 
Saumauksessa on tarkkailtava, ettei valmiin 
konesauman korkeus ylitä 28 mm:ä. Jos 
korkeus ylittyy, konesauma on saumautunut 
väärin. 
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4. Listoitus ja viimeistely  
 
Listoituksella rakennus viimeistellään, joten lopputuloksen kannalta se on ratkaisevan tär-
keä. Siksi listoitus on tehtävä huolella. 
 
Ellei muuta ole mainittu, on listojen limitysvaraksi laskettu sisäpuolisissa listoissa noin 100 
mm ja ulkopuolen listoissa noin 150 mm. 
 
Elementtitoimittajan kautta tulleisiin peitelistoihin on listan taakse merkitty listan koodinu-
mero. Vastaavat listakoodit löytyvät asennuskansiossa olevista listaluettelosta ja detaljipii-
rustuksista. 
 
Ulkopuolinen harjalista 
 
Ulkopuolisen harjalistan limiliitokset kiinnitetään toisiinsa tiivisteellisin limiruuvein. Muista 
tiivistysmassa limiliitoksiin! 
 
Harjalistan alle suositellaan laitettavaksi EPS-palat estämään listan painumista. 
 

A) Konesauma kaadetaan ja Sika Lastomer 710 
massa laitetaan kaadetun konesauman ja elementin 
väliin. 
 
   TAI 
 

 
B) Harjalistaan lovetaan konesaumojen vaatimat ti-
lat. Urat tiivistetään huolellisesti massalla konesau-
maan sekä elementtiin. 

 
 
Harjalista asennetaan tiivistäen ja limiruuvein elementin peltiin. 

 
 

5. Elementtipintojen puhdistus  
 
Asennusohjeen liitteenä on eri pinnoitteille suositeltavat pesuaineiden pH-arvot sekä ylei-
siä huomioita puhdistuksesta. 
 
 
6. Pintojen korjaus  
 
Liitteenä teräsohutlevyvalmistajan ohjeistus: 

§ Pesuaineet eri pinnoitteille 
§ Pintakerroksen kunnostaminen 
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