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1

Yleistä

Stofix-järjestelmän ja tiiliverhouslevyjen asennuksen laadukkaaseen lopputulokseen pääseminen vaatii ammattitaitoa ja tarkkuutta. Tämä asennusohje yhdessä käytännön opastuksen
kanssa antaa valmiudet asennustyön suorittamiseen. Perehdy ohjeisiin huolella ennen työn aloittamista.
Tässä ohjeessa käydään läpi Stofix-järjestelmään liittyvät käsitteet, eri osien nimikkeet sekä
vakiotuotteiden asennusohjeet.

2

Tekniset tiedot

Taulukko 1. Stofix tiiliverhoilun tekniset tiedot
Julkisivupinta

Poltettu tiili

Sauma

Polymeerimodifioitu sementtipohjainen saumalaasti

Saumalaastin elastisuus

4%

Sauman pinta

Mikrokiveä (kivirouhe)

Jälkisaumauslämpötila

> +5 oC …+25oC, kuivumisaika 3 vrk

Runko

Kuumasinkitty teräs Z600 g/m2 tai RST, vahvuus 0,7 mm

Stofix-tiiliverhouslevyn koko*

0,72 m2

-

korkeus*

600 mm

-

leveys*

1200 mm

-

vahvuus*

21 mm

Paino

Vakiona n. 40 kg/m2 (38…50 kg/m2, riippuen tiilestä)

Pintalaatan limitykset

Vakiona 1/2, 1/3 sekä votsi, kaikki limitykset mahdollisia

Lämpöliike

0,5 mm/m (-20oC- 50oC)

Ilmarako (min)

Kylmäverhoiltuna 35 mm, eristettynä 35 mm (UK 38 mm)

Liikuntasaumat

7,5 m välein, mikäli pituus/leveys yli 12 m

Eristysmahdollisuus

0-340 mm

Kiinnikkeet

Kuumasinkitty teräs Z600 g/m2 tai RST, vahvuus 2,0 mm

Kiskot

Kuumasinkitty teräs Z600 g/m2 tai RST, vahvuus 1,25 mm

Julkisivun paloluokitus

A2-d1, d0

*Stofix tiiliverhouslevyjä on saatavilla usealla eri tiilikoolla sekä limityksellä. Taulukossa 2 on esitetty yleisimmät käytössä olevat tiilikoot ja limitykset.
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85/130 300

100

Stofix Finnish Stack

MTL85

285 85

85/130 300

100

Stofix Finnish Norm 1/2

NTL75

270 75

85/130 280

87,5

Stofix Finnish
Stofix Rustic

MTL60

285 60

85/135 300

75

RTL60

270 60

85

Stofix German DF

DF

240 52

115

Stofix German NF

NF

240 71

Stofix LDF

LDF

Stofix LDF Silesian

Vakio elementin
pinta-ala m2

285 85

Vakio elementin
korkeus

MTL85

Vakio elementin
pituus

Stofix Finnish 1/3

75

Nimellinen kerroskorkeus

225

Tiilen menekki
kpl/m2

102,5

Etenemä pystyyn

Etenemä vaakaan

215 65

Tiilen korkeus

WDF

Tiilen pituus

Stofix UK WDF

Tiilijaon nimi

Tiilikoon kaupallinen nimitys

Kulmatiilen pääty

Taulukko 2. Käytössä olevat yleisimmät tiilikoot, limitykset ja mitoitus

59,26 3000
33,33 2800

1125

600

0,68

1200

600

0,72

33,33 2800
40,82 2800

1200

600

0,72

1120

525

0,59

1200

600

0,72

283

44,44 3000
72,62 48,66 2904,8

1132

250

62

1000

580,96 0,66
496
0,50

115

250

81

64,52 2976
49,38 2916

1000

486

0,49

290 52

115

300

67

1200

536

0,64

LDF

290 52

115

300

67

49,75 2814
49,75 2814

1200

536

0,64

Stofix RF

RF

240 65

115

250

75

1000

600

0,60

Stofix Waalformat

WF

210 50

100

220

60

53,33 3000
75,76 2880

1100

600

0,66

Stofix Norway

NOR

226 62

104

240

75

1200

600

0,72

Stofix Sweden

SWE

250 62

120

260

75

55,56 3000
51,28 3000

1040

600

Stofix Denmark

DNF

228 54

240

66,67 62,50 2800,0

1200

0,62
533,33 0,64
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3

Stofix-järjestelmä

Stofix- järjestelmään liittyy eri käsitteitä ja nimikkeitä, jotka on syytä sisäistää ennen asennuksen aloitusta.
Stofix- järjestelmä pitää sisällään kiinnitysjärjestelmän ja tiililaattalevyverhouksen. Kuvassa 1
on esitetty Stofix- järjestelmään kuuluvat osat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiiliverhouslevy
Asennuskisko
Eristyskisko
Jatkokiinnike
Seinäkiinnike
Kuusiokoloruuvi M8x12
Poraruuvi 4,2x13

Kuva 1. Stofix- järjestelmä
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3.1

Stofix-kiinnitysjärjestelmä

Kiinnitysjärjestelmä pitää sisällään neljä eri osaa; seinäkiinnikkeen, mahdollisen jatkokiinnikkeen, eristyskiskon ja asennuskiskon. Kylmäverhousrakenteissa käytetään z-pystykiskoa (ks.
6.1.3) sekä asennuskiskoa.

-

Seinäkiinnike

-

Jatkokiinnike

-

Eristyskisko
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3.2

-

Z-kisko

-

Asennuskisko

Tiiliverhouslevy

Tiiliverhouslevy koostuu kuumasinkitystä rungosta, poltetusta tiilestä ja polymeerimodifioidusta
saumamassasta. Yksittäinen tiiliverhouslevy voi olla suora-, kulma-, aitokulma- tai kotelolevy.
3.3

Tiiliverhouslevyn tunnukset

Tilliverhouslevyn tunnus ja mitta määrittyvät levyn alimmasta tiilirivistä. Tunnus kertoo minkä
tyyppisestä tiiliverhouslevystä on kyse. Kuvassa 2 on esitelty havainnollisesti tiiliverhouslevyn
tunnuksessa esiintyvät kirjaimet ja numerot sekä niiden merkitykset.
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Kuva 2. Tiiliverhouslevyn tunnus

3.3.1

Suora tiiliverhouslevy

Tunnuksen ensimmäinen kirjain S, esim. S1200600. Mitat voivat poiketa alla esitetystä. Tiiliverhouslevy suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.
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3.3.2

Kulmaverhouslevy vasen

Tunnuksen ensimmäinen kirjain V, esim. V1200600. Mitat voivat poiketa alla esitetystä. Tiiliverhouslevy suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.

3.3.3

Kulmaverhouslevy oikea

Tunnuksen ensimmäinen kirjain O, esim. O1050600. Mitat voivat poiketa alla esitetystä. Tiiliverhouslevy suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.
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3.3.4

Koteloverhouslevy

Tunnuksen ensimmäinen kirjain K, esim. K0735600. Mitat voivat poiketa alla esitetystä. Tiiliverhouslevy suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.

3.3.5

Aitokulmaverhouslevy

Tunnuksen lopussa on kirjain, X, esim. O1050600X. Molempien sivujen mitat voivat poiketa alla
esitetystä. Tiiliverhouslevy suunnitellaan aina kohdekohtaisesti. Alla olevassa kuvassa X:llä merkityt kääntyvät pitkät tiilet toimitetaan irrallisena muun toimituksen mukana, ja liimataan paikoilleen työmaalla. Kulmalaatoissa kulma ei aina ole tasan 90 astetta, joten työmaalla liimaamalla varmistetaan, että seinään ei aiheudu ”tikapuuefektiä”, vaikka kulmat olisivat aukeavia.

X

X

X

X

X

X
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4

Stofix-tuotteiden toimitukset ja varastointi

Stofix-tuotekokonaisuudet pyritään toimittamaan mahdollisimman suurina erinä työmaalle, kiinnitysjärjestelmä ja tiiliverhous kerralla. Stofix -tiiliverhouslevyt toimitetaan kertakäyttölavoilla
mahdollisimman suurina toimituserinä suoraan Stofix Oy:n tehtaalta. Lavat varastoidaan tasaiselle alustalle sopivalle etäisyydelle työn alla olevasta seinästä. Lavat on suojattu muoveilla ja
kiristetty muovivanteilla. Tiiliverhouslevyjen välinen pahvi ei saa kastua. On siis tärkeää että
tehtaalla lavan päälle asennettu suojamuovi säilyy ehjänä.
Saumauslaasti on säilytettävä kuivassa paikassa. Kosteus saattaa aiheuttaa paakkuuntumista,
joka vaikuttaa saumauksen lopputulokseen. Kovettuneita laastisäkkejä ei saa käyttää saumauksessa.
Kuorman purkuun tarvitaan usein trukki tai muu vastaava työkone, jolla kuormalavat saadaan
varastointipaikalle turvallisesti rikkomatta niitä. Vaihtoehtoisesti toimitettaan rahtipalveluun lisätään nosturipalvelu.
Tiiliverhouslevylavojen siirtely on minimoitava työmaalla. Mikäli lava on avattu, siirtäminen on
konevoimin kielletty ennen huolellista uudelleen sitomista.
Pakkauskoot ja painot:
-

Kiskonippujen koko 500 kpl, lavapaino 1000- 1700 kg. Lavakoko 3,0 m x
0,6 m
Julkisivulevyjen lavapainot ovat n. 800- 850 kg. Lavakoko 1,4m x 1,2m x
0,75m
Lavoja n.46 kpl/1000 m2
Saumaustarvikkeiden lavapainot 1225 kg. Lavakoko 1,2m x 1m
Kivirouheen lavapainot 1250 kg. Lavakoko 1,2m x 1m

HUOM! Edellä mainitut koot ja painot ovat keskiarvoja, vaihtelevat työmaakohtaisesti.

5

Mitoitus

Asennustyö alkaa mitoituksella. Jotta alimman seinäkiinnikkeen paikka voidaan määrittää, tulee
olla tiedossa tiiliverhouksen alareunan korko (kuva 3, kohta 3).
Mikäli seinässä on aukkoja, määrittelee niiden yläreuna tiiliverhouksen tarkan koron (kuva 3,
kohta 1). Korko on mitoitettava siten, että ikkunoiden yläpuolelle tulee täysi leikkaamaton tiili.
Ikkunoiden yläreunasta lasketaan optimaalinen verhouksen alareunan korko tiilijaon mukaan
(kuva 3, kohta 2). Verhouksen alareunaan tulee täysi tiili (kuva 3, kohta 3).
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Kuva 3. Tiiliverhouksen alareunan mitoitus
Tiiliverhouslevyt voivat kohteesta riippuen mennä myös sokkelin päälle.
Kun tiiliverhouksen alareunan sijainti on selvillä (kuva 3, kohta 3), merkkaa seinään Stofixmittakuvan mukaan alimman seinäkiinnikkeen tai Z-kiskon alareunan sijainti. Tiiliverhouksen
alareunan mitoituskuvat on esitetty tarkemmin tämän ohjeen kohdassa 5.1 Alareunan mitoitus.
Kun sijainti on merkattu, linjaa koko seinän alimman kiinnikkeen (tai z-kiskon) korkoviiva tasolaserilla paikalleen. On tärkeää, että korkoviiva on täsmälleen vaakasuora. Sillä varmistat koko
tiiliverhouksen vaakasuoruuden.

5.1

Alareunan mitoitus

Seuraaviin kuviin on esitetty eri tiilikoille mitoitusohjeet alinta seinäkiinnikettä varten.
HUOM! Mikäli alla esitetyistä mitoituskuvista ei käyttämällenne tiilikoolle löydy ohjetta, ota yhteyttä Stofix Suomi Oy:n henkilöstöön saadaksesi oikeat mitoitusohjeet.
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Tiilikoko 285x85 (100mm reikäjako)

Tiilikoko 270x75 (90mm reikäjako)
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Tiilikoko 270x75 (87,5mm reikäjako)

Tiilikoko 285x60 (75mm reikäjako)

Kun seinäkiinnikkeen korko on em. ohjeiden mukaan tiedossa, linjaa koko seinän alimman kiinnikkeen korkoviiva tasolaserilla paikalleen. On erittäin tärkeää, että alin seinäkiinnikelinja on
täsmälleen suora. Tällä on oleellinen merkitys asennuskiskojen asennukseen sekä koko verhouksen laadukkaaseen lopputulokseen.
5.2

Alareunan mitoitus Z-kiskolle

Z-kiskon etureuna on rakenteeltaan sama kuin eristyskiskossa, jolloin mitoitusperiaatekin pysyy
samana. Määritellään verhouksen alareunan korko edellä mainituilla periaatteilla, jonka jälkeen
alla olevan ohjeen mukaan mitoitetaan Z-kisko paikalleen. Z-kiskon alareunan korko tulee linjata
samalla periaatteella, kuin seinäkiinnikkeen alareuna, laseria käyttäen. Alla olevassa ohjeessa
on käytetty tiilikokoa 285x85.
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Tiilikoko 285x85 (100mm reikäjako)

6

Tiilikoko 285x60 (75mm reikäjako)

Stofix-järjestelmän asennus

Stofix-tuotteiden asennustöitä tehtäessä on aina huomioitava työturvallisuusohjeet. Asennus
voidaan tehdä maasta käsin, telinetyönä tai nostinlavatyönä. Asennustapa on valittava aina työmaa kohtaisesti.
Stofix-järjestelmän asennuksessa käytetään mm. seuraavia työkaluja:
-

akkuporakone

-

iskuporakone

-

peltisakset

-

käsisirkkeli timanttiterällä + ohjuri (esim. Festool, Mafell)

-

rullamitta

-

vesivaaka

-

linjalanka

-

tasolaser

Ennen Stofix-järjestelmän asennustyön aloitusta on varmistettava, että rakennesuunnitelmien
mukainen mahdollinen alaliittymäpelti tai -huopa on paikallaan. Rakenteellisista syistä edellä
mainittuja ei aina tarvita.
6.1

Stofix -kiinnitysjärjestelmän asennus

6.1.1

Seinäkiinnikkeiden asentaminen

Kun korkoviiva on merkattu, voit aloittaa seinäkiinnikkeiden asentamisen. Ensimmäisen kiinnikkeen sijainti on n. 100 mm (max. 300mm) kantavan rakenteen nurkasta mitattuna.
Kiinnikemäärän, kiinnikkeen koon sekä kiinnikkeen sijainnin määrittää rakennesuunnittelija. (Ks.
kohteen rakennesuunnitelmat)
Kiinnitä alimmat seinäkiinnikkeet paikalleen 600mm:n jaolla. (ks. kuva 4)
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Kuva 4. Seinäkiinnikejako
Kun alin seinäkiinnikelinja on paikallaan, aloitetaan eristyskiskojen asennus. Kiinnitä seinäkiinnikkeet irrallaan olevaan eristyskiskoon kuvan 5 osoittamalla tavalla.

Kuva 5. Seinäkiinnikkeiden esiasennus eristyskiskoon
Tämän jälkeen asennetaan eristyskiskot paikalleen alimpaan seinässä jo kiinni olevaan seinäkiinnikkeeseen mitoitusohjeen mukaisesti. Tällöin eristyskiskossa kiinni olevat seinäkiinnikkeet
ohjautuvat helposti oikealle paikalleen kuvan 6 mukaisesti. Yhteen 2800 mm pitkään eristyskiskoon tulee 5 kpl seinäkiinnikkeitä, ellei toisin ole Stofix–suunnittelijan toimesta määritelty. Kiinnikejako on tällöin n. 700mm.

Kuva 6. Esivarusteltujen eristyskiskojen kiinnitys alimpaan seinäkiinnikkeeseen
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Seinäkiinnikkeiden vaakajako voi pienentyä ohjeellisesta 600mm:stä ikkuna ym. aukkojen takia.
(ks. kuva 7)

Kuva 7. Kiinnikejako aukon kohdalla
Seinän ollessa korkea, joudutaan eristyskiskoa jatkamaan. Jokaiseen eristyskiskojen liitoskohtaan tulee seinäkiinnike kuvan 8 osoittamalla tavalla.

Kuva 8. Eristyskiskojen liitoskohta
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6.1.2

Eristyskiskon asennus ja oikaisu

Ennen eristyskiskon oikaisua on tiedettävä uuden seinän valmiin pinnan sijainti esim. sokkeliin
nähden (ks. kuva 10). Eristyskiskon etureunan pinnan sijainti määrittyy vähentämällä seinän
valmiista pinnasta tiililaattalevyn (21 mm) ja asennuskiskon (15 mm tai 25 mm) paksuus. Yleisimmin asennuskiskon syvyys on 25 mm.
Kiinnitä eristyskisko seinäkiinnikkeisiin tai jatkokiinnikkeisiin Stofix-toimituksen mukana tulleilla
M8 kuusiokoloruuveilla. Huom. kiinnikkeet kiinnitetään eristyskiskoon yhdellä ruuvilla. Seinän
alareunassa ja aukkojen yläpuolella kiskon alareunassa ruuvi kiinnitetään alemmasta reiästä,
muulloin ylemmästä. Mikäli käytetään myös jatkokiinnikettä, seinä- ja jatkokiinnike kiinnitetään
toisiinsa kahdella ruuvilla kuvan 9 osoittamalla tavalla. M8 ruuvi tulee asentaa 12 Nm momenttiin.

Kuva 9. Eristyskiskon kiinnitys M8 pultilla seinä- ja jatkokiinnikkeeseen
Oikaisu on erittäin tärkeä vaihe, sillä pienetkin epätasaisuudet näkyvät valmiissa seinässä. Oikaise kiskot laseria ja linjuria tai linjalankaa apuna käyttäen.
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Kuva 10. Eristyskiskon mitoitus sokkeliin nähden

6.1.3

Z-kiskon asennus

Kylmäverhoilua tehtäessä asennetaan ensin pystyyn Z-kisko 600mm jaolla. Jako voi olla ikkuna
ym. aukkojen pielessä vähemmän, kuin 600mm, samalla tavoin kuin eristyskiskoa asennettaessa. Kiskojen alareunan koron määrittelystä on annettu ohjeet kohdassa 5 mitoitus.
Lopullisen tiiliverhouksen pinnan tulee olla myös pystysuorassa, mikä tarkoittaa sitä että myös
Z-kiskojen tulee olla pystysuorassa. Mikäli kiinnitettävässä rakenteessa on epätasaisuuksia, tulee Z-kiskon alle asettaa kiiloja tai korokepaloja ennen kiinniruuvausta kiskon pystysuoruuden
varmistamiseksi.

6.1.4

Eristys

Rakennesuunnitelmissa esitetään lämmöneristyksen tyyppi ja vahvuus. Pehmyt lämmöneriste
asennetaan eristyskiskojen väliin pystyyn. Kun eristyskiskot on asennettu k600 jaolla, käytettävän pehmeän villan leveys on 610 mm. Asennus on tehtävä huolellisesti siten, että villat ovat
tiiviisti toisiaan vasten. Tuulensuojavilla asennetaan pehmeän eristeen päälle tiiviisti eristyskiskoja vasten. Vaakasaumat sekä reunat teipataan huolellisesti tuulensuojaeristeeseen tarkoitetulla saumateipillä.
Stofix-järjestelmässä tuulensuojana voidaan käyttää joko tuulensuojavillaa tai tuulensuojalevyä.

6.1.5

Asennuskiskon asennus

Kohdista asennuskiskossa olevat reiät eristyskiskon/Z-kiskon alimpien reikien kohdalle ja kiinnitä se mukana tulleilla M8 kuusiokoloruuveilla.
Asennuskiskojako vaihtelee riippuen käytetystä tiilikoosta, sekä seinään suunnitelluista tiililaattalevyjen koosta.
Perusperiaate on se, että seinän alareunassa oleva tiililaattalevy tulee roikkumaan kahdelle kiskolle ja siitä seuraavat aina yhdelle kiskolle (ks. kuva 11.) Sama periaate koskee ikkunoiden ja
muiden aukkojen yläpuolella olevaa ensimmäistä tiililaattalevyriviä sekä vaakaliikuntasaumoja.
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Kuva 11. Asennuskiskojako käyttäessä tiilikokoja 285x85 ja 270x75.
Asennuskiskojen jatkokset tulevat ns. ”villinä” eristyskiskojen väliin. Jatkosväliä tulee muuttaa
kahden kiskon välein. ks. kuva 12.

Kuva 12. Asennuskiskojako ”villinä”
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6.1.6

Eristys- ja asennuskiskojen leikkaus

Eristys- ja asennuskiskot leikataan peltisaksia apuna käyttäen.

6.2

Stofix-tiiliverhouslevyjen asennus

Kun aloitat Stofix-tiililaattalevyjen asennusta, sinulla tulee olla seinäkohtainen verhoussuunnitelma. Asentaminen aloitetaan pääsääntöisesti vasemmasta alanurkasta. (Joissakin erikoistapauksissa kannattaa asentaa ns. väärinpäin eli oikealta vasemmalle.)
Etsi suunnitelmasta kyseessä oleva tiililaattalevy ja sen tunnus. Etsi tunnusta vastaava tiililaattalevy kuormalavalta. Kullakin kuormalavalla on pakkauslista, josta näet lavan sisältämät tiililaattalevyt. Kulmakappaleiden ja standardikoosta poikkeavien tiililaattalevyjen tunnus löytyy
myös tiililaattalevyjen takaa kirjoitettuna.
Mikäli seinässä on ikkunoita tai muita aukkoja, varmistu ensimmäisten tiililaattalevyjen asennuksen yhteydessä, että niiden vaakasijainti on oikea verrattuna aukkojen pieliin. Mikäli aukkojen pielet tehdään leikkaamalla, tulee huomioida yksittäisten tiililaattojen koko sekä sijoittuminen pielissä. Tällä pyritään välttämään, ettei kapeita tiililaattoja (<50 mm) muodostu aukkojen
reunoille. Kun lähtösijainti on oikea, asentaminen voi alkaa.
Ennen alimmaisen tiililattalevyn asentamista leikkaa sen alareunasta runkopelti pois kuvan 13
osoittamalla tavalla. Tämä on huomioitava myös aukkojen yläpuolisten tiililaattalevyjen alareunassa.

Kuva 13. Runkopellin leikkuu alimmaisesta elementistä
Sen jälkeen nosta alimmaisen rivin tiililaattalevyt asennuskiskolle siten, että levyn kannatus
kielekkeet kantavat levyä ala- ja yläreunasta.
Seuraavat rivit asennetaan siten, että tiililaattalevyn kannatuskielet tulevat asennuskiskolle vain
tiililaattalevyn yläreunasta.
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Aukkojen päällä (ikkuna, ovi, syvennys jne.) ja vaakaliikuntasaumojen yläpuolella tiililaattalevyt
tulevat aina kahdelle kiskolle (ylä- ja alareunasta).
Verhouslevyjen välisten pystysaumojen leveydet säädetään vastaamaan tehdassaumojen leveyttä. Huomioi tässä työvaiheessa seinän kokonaismitoitus. Pystysaumojen levitys on kielletty kaikissa tilanteissa! Mikäli ilmenee tarvetta leventää saumoja, ota välittömästi yhteyttä
Stofix Suomi Oy:n yhteyshenkilöösi.

6.2.1

Levyjen kiinnitys toisiinsa

Ennen levyjen kiinnitystä toisiinsa, on varmistettava, että levyt ovat samassa linjassa (sivu-,
korko- ja syvyyssuunnassa). Syvyyssuunnan säädön varmistuksessa voi käyttää apuna esim.
pystykiskon paloja, jotka kiinnitetään saumaan ja varmistetaan näin, että ulkopinta pysyy tasaisena.

Kuva 14. Tiilipinnan tasaisuus varmistettu saumauksen yhteydessä
Standardikokoiset tiiliverhouslevyt (S1200600) kiinnitetään toisiinsa toimituksen mukana tulleilla poraruuveilla (4,2x13mm). Ruuveja tulee pystysaumaan 3 kpl:tta ja vaakasaumaan 4
kpl:tta kuvan 14 osoittamalla tavalla. Tiiliverhouslevyjen metallisessa rungossa on pääsääntöisesti valmiina tarvittavat esireiät oikeilla kohdilla, mutta niiden puuttuessa lisätään ruuvit siten,
että yllä mainittu ruuvimäärä toteutuu.
Standardeista poikkeavat tiiliverhouslevyt kuten esim. kotelot tai työmaalla leikatut kiinnitetään
toisiinsa n. 150 mm välein vaaka- ja pystysuunnassa kuitenkin niin, että ruuveja on vähintään
2kpl pysty- sekä vaakasaumassa.

Kuva 15. Poraruuvien paikat standardi tiiliverhouslevyjen liitoskohtiin
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6.2.2

Leikkaus

Tiiliverhouslevyn leikkaus tehdään timanttiteräisellä käsisirkkelillä tai timanttilaikalla:

-

Piirrä leikattava palanen tiiliverhouslevyyn.

-

Leikkaa levy tiilipinta ulospäin ohjuria apuna käyttäen.

Käytä leikatessa silmä- ja kuulosuojaimia. Työssä on huomioitava oma sekä ympäristön työturvallisuus.

6.2.3

Reikien teko

Stofix-tiiliverhousjulkisivuun tai tiiliverhouslevyyn voidaan tehdä reikiä poraamalla tai leikkaamalla.
Leikatessa reikää toimitaan kuten tiiliverhouslevyn leikkauksessa ks. kohta 6.2.2.
Pieniä reikiä poratessa voidaan käyttää normaalia betoniporaa tai kiviporaa. Reiät tulee mieluiten
porata saumojen kohdalle tai keskelle tiiltä. Isompia reikiä tehdessä voidaan käyttää erikokoisia
timanttiporia, tällöin on kiinnitettävä huomiota porausnopeuteen. Hitaammin poraamalla vältytään paremmin tiililaattojen halkeamiselta.
Valmiiseen Stofix-tiiliverhousjulkisivuun reikiä tehdessä on alussa varmistuttava, että reiän kohdalla ei ole kiinnitysjärjestelmän osia.
6.3

Pellitykset

Vesipellit tulee asentaa erityisen huolellisesti ja huomiota tulee kiinnittää päiden kääntöihin sekä
kulmien tiivistykseen. Pellityksien mallit ilmenevät rakennesuunnitelmista.
6.4

Työmaasaumaus

HUOM! Tarkemmat ohjeet saumaukseen liittyen löytyvät erillisestä STOFIX saumaustyöohjeesta.
Työt aloitetaan sekoittamalla laastipaljussa vesi ja laasti, säkistä löytyvän ohjeen mukaan. Valmis laasti annetaan vetäytyä 10min (tässä välissä voi valmistella muut työkalut kuten kompressorin ja suppiloruiskun ym. valmiiksi), jonka jälkeen laatia sekoitetaan vielä hieman. Jälkisekoitus 10 min jälkeen pidentää laastin työstöaikaa.
Saumalaasti pursotetaan jumbopistoolilla avoimeen saumaan siten, että saumasta tulee tiivis ja
yhtenäinen. Laasti pursotetaan samaan syvyyteen tiiliverhouslevyissä olevien tehdassaumojen
kanssa. Pursotuksessa tulee varoa tiiliä, etteivät ne sotkeennu laastista. Pursotuksen aikana
ohjaava käsi tuetaan tiilen pintaa vasten. Näin saadaan siistimpi ja tarkempi jälki.
HUOMIO! Saumaushetkellä ilman lämpötilan on oltava +5…+25 C astetta ja sääolosuhteiden
poutainen. Lämpötila ei saa myöskään laskea alle +5 asteen saumausta seuraavan 3 vuorokauden aikana.
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6.4.1

Liikuntasaumat

Liikuntasaumat tulee tehdä 7,5m välein, mikäli pituus/leveys on yli 12m (esim. 12m leveä ja
korkea seinä ei tarvitse liikuntasaumoja).
Sauman pohjalle painetaan umpisolukuminauha ja saumataan nauhan päälle suunnittelijan määrittelemällä massalla. Viimeistele sauman pinta saumarautaa käyttäen.
Ruiskuta suppiloruiskulla (sis. kivirouhesuuttimen) liikuntasauman päälle lopuksi sauman väriä
vastaavaa kivirouhetta, jolloin liikuntasaumoista tulee samanvärisiä kuin muutkin saumat. Jossakin vaiheessa voi käydä niin, että suppiloruiskulla ruiskutettu kivirouhe ei tartu massaan. Tällöin tulee toimia seuraavan laisesti: ota kivirouhetta reilu määrä käteen, jonka jälkeen asetat
käden kämmenpohja edellä saumakohtaan. Sen jälkeen käännät käden n. 45 asteen kulmaan
ja alat hitaasti liu’uttamaan kättä saumaa pitkin ylöspäin.
Liikuntasaumamassana voidaan käyttää esim. Tremco/Illbruck SP520. Käytä aina valmistajan
antamia asennusohjeita.
Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty Tremco liikuntasaumamassojen värit Stofix-laastisaumaväreille:
Taulukko 3. Tremco liikuntasaumamassojen värivalikoima
Sauman väri

Liikuntasaumamassan väri

R252

Nordic Stone (RAL 7038)

R251

Nordic Stone (RAL 7038)

R113

Aluminium Stone tai Dark Grey

R250

Nordic Stone (RAL 7038)

R82

Special Grey (RAL 7016) tai Black

R80

Special Grey (RAL 7016) tai Black

R222

Marble White

R160

Chocolate Brown (RAL 8017)

R510

Special Brown (RAL 8002)

R610

Light Ivory (RAL 1015)

Kun käytät muita liikuntasaumamassoja, varmistu massan ja Stofix laastien värien vastaavuudesta ennen työn aloitusta.
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Kuva 15. Vaakaliikuntasauma
Yllä esitetyssä kuvassa 15 esimerkki vaakaliikuntasaumasta (poraruuvit on jätetty pois ja asennuskiskon jako muuttunut).
Vaakaliikuntasauman yläpuolella olevan tiililaattalevyn taustarungon alareuna katkaistaan samalla tavalla kuin verhouksen alareunassa ja aukkojen yläreunassa. Alemman tiiliverhouslevyn
taustarungon yläreuna taivutetaan taaksepäin peltipihtejä apuna käyttäen. Alla olevassa kuvassa 16 on esitetty leikkauskuva vaakaliikuntasaumasta.

Kuva 16. Leikkauskuva vaakaliikuntasaumasta.
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Vaakaliikuntasauman jälkeen seuraava tiililaattalevy ripustetaan kahdelle asennuskiskolle ja sitä
seuraavat yhdelle. Alla olevassa kuvassa 17 on esitetty esimerkki vaakaliikuntasauman jälkeisestä vaakakiskon mitoituksesta tiilikoolla 285x85.

Kuva 17. Vaakaliikuntasauman jälkeinen vaakakiskon mitoitus
Liikuntasauma tulee myös silloin, kun ulkoreuna tehdään leikkaamalla käyttäen suoraa tiiltä tai
kulmatiiltä. Alla on kuvat 18 ja 19 leikatuista ulkoreunoista suoralla tiilellä sekä kulmatiilellä.

Kuva 18. Pystyliikuntasauma ulkonurkassa käytettäessä suoraa tiiltä
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Kuva 19. Pystyliikuntasauma ulkonurkassa käytettäessä kulmatiiltä
6.5

Kiinnitysohjeet

6.5.1

Kevyet rakenteet

Stofix- tiiliverhoukseen voidaan suoraan kiinnittää ohutlevyankkureilla kevyitä alle 7kg painoisia
rakenteita, esim. valaisimia, kilpiä, antureita, johtoja, antenneja ym. joiden painopiste on lähellä
tiiliverhouslevyä kuvan 20 mukaisesti. Reikien teosta tiiliverhoukseen on käsitelty aikaisemmin
tässä ohjeessa kohdassa 6.2.3 Reikien teko.

Kuva 20. Kevyen rakenteen kiinnittäminen ohutlevyankkuria apuna käyttäen

6.5.2

Raskaat rakenteet

Raskaammat kiinteät rakenteet (yli 7kg) tulee kiinnittää Stofix-tiiliverhouksen läpi kantavaan
runkoon saakka tai joissa tapauksissa Stofix-kiinnitysjärjestelmään. Tällöin tulee huomioida, että
tiiliverhoukseen tulee tehdä 15 mm:iä isompi reikä/aukko, jolloin mahdollinen rakenteen eläminen ei vaurioita tiiliverhousta. Reikä tiivistetään verhouslevyyn elastisella massalla esim. liikuntasaumamassa kuvan 21 mukaisesti. Kiinnitykset määrittelee rakennesuunnittelija.
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Kuva 21. Ulkoisen kuorman kiinnitys kantavaan rakenteeseen

6.5.3

Talotikkaat

Talotikkaat kiinnitetään aina Stofix-tiiliverhouksen läpi kantavaan runkoon kuvan 22 osoittamalla tavalla. Seinäjalkojen kiinnitys tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Kuva 22. Talotikkaiden kiinnitys tiiliverhouksen läpi

