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PAROC ® k attoeristeet

PAROC® kattoeristeet ovat
turvallista kivivillaa
PAROC® kattoeristeet ovat jäykkiä
lämmöneristeitä loiviin kattoihin.
Tuotevalikoima on laaja, joten vaihtoehtoja erilaisiin eristystarpeisiin on
runsaasti. Paloturvallinen ja lämmöneristävyytensä säilyttävä PAROC®
kivivilla on kestävä eristemateriaali ja
soveltuu erinomaisesti myös vaativiin
ratkaisuihin.
Parocin kattotuotteita ja rakenneratkaisuja on kehitetty yhteistyössä
suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, alan
teollisuuden sekä tutkimuslaitosten
kanssa. Tuotesuunnittelussa on otettu
huomioon vaihtelevissa olosuhteissa
edellytettävät erilaiset vaatimustasot.
Vesikattoon kohdistuu monia
ulkoisia rasituksia, kuten:
• lumi- ja jääkuormitus
• ulkoilman rajustikin vaihtelevat
lämpötila- ja kosteusolosuhteet
• rakennuksen käytön aikaiset
sisäilmaston lämpötila-, kosteus- ja
paineolosuhteet
• liikkuminen katolla rakennusvaiheessa
• ym. satunnaisetkin kuormitukset.
Nämä rasitukset asettavat niin
suunnittelijan kuin rakentajankin
vaativan haasteen eteen vesikattorakenteen toteutuksessa ja materiaalien
valinnassa. Vuosien käyttökokemukset
osoittavat, että kattorakenteiden
toimintavarmuus kasvaa kun panostetaan laatuun rakentamisen eri vaiheissa
– myös eristämisessä.

Käyttöalueet ja -ominaisuudet

PAROC® kattoeristeitä käytetään
loivissa vesikattorakenteissa vedeneristyksen alapuolisina kerroksina. Yleensä
lämmöneristys tehdään kolmella tai
neljällä eristekerroksella.
Eristetyypin valinnassa otetaan
huomioon kuormitus RIL 107
mukaan sekä rakentamisen että
rakennuksen käytön aikana, kosteusrasitukset ja sääolosuhteet. Saatavilla on
eri puristusjännitysluokkiin kuuluvia
uritettuja ja urittamattomia ala- ja välikerroseristeitä sekä pintakerroseristeitä.
Ala- ja välikerroseristeitä on saatavana
puulavan lisäksi Ergolavalla, jossa lavan
alustana olevat villatuet hyödynnetään
eristeenä urittamattomassa kerroksessa.
Ergolavan nostossa on suositeltavaa
käyttää metallisia kulmatukia.
Rakennusmääräykset

Rakennusten lämmöneristyksestä on
määrätty asetuksissa, jotka on esitetty
YM:n Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa D3 ja siihen liittyvissä
ohjeissa C4.
Yläpohjien lämmönläpäisykerroin, U-arvon
vertailuarvot:
Lämpimät tilat

0,09 W/m2K

Puolilämpimät tilat (5-17°C) 0,14 W/m2K
Lämpimän tilan U-arvovaatimukseen päästään n. 370 – 390 mm eristevahvuudella
alustarakenteesta riippuen.
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Loivan katon alusrakenne

Alusrakenteen on oltava riittävän
kalteva. Peruskallistukset tehdään jo
kantavaan rakenteeseen. Vedeneris
tyksen mitoitus ja materiaalit valitaan
käytettävän kattokaltevuuden mukaan.

Betoni, kevytbetoni

Profiilipeltilevy

Höyrysulku

Poimulevyprofiilin harja- ja aukkomitoista riippuen valitaan alimmaksi
eristelevyksi riittävän jäykkä levy.
Höyrynsulku on suositeltavaa tehdä
ohuen, (20-60 mm) alusvillakerroksen
päälle. Tällöin saadaan saumojen
limitykset, läpiviennit ja ylösnostot
varmemmin tiiviiksi. Vastakallistuksiin
ja jiirikiiloihin käytettävien materiaalien on oltava kosteutta kestäviä.
Kallistusmateriaalin on oltava kuivaa
ja kiiloihin asennetaan alipainetuuletin
sekä varmistetaan uritettujen eristeiden
kuivatusilman kierto kiilan reunoilla
suojaamalla uritus suodatinkankaalla
tai ohuella villalevyllä. (Ks. DET.3.2)
Vastakallistuksiin on saatavana
myös aluskerrosvillasta viistoksi
sahattuja levyjä, PAROC ROU 60, eri
kaltevuuksissa.

Höyrysulkua tulee käyttää kaikentyyppisissä katoissa estämään
sisäilman kosteuden siirtymistä
diffuusiomuodossa ja ennen kaikkea
ylipaineisten ilmavirtausten mukana.
Höyrynsulkumateriaaliksi valitaan
alusrakenteeseen ja asennusolosuhteisiin sopiva: bitumipohjainen kermi,
vähintään 0,20 mm PE-muovifolio tai
Al-monikerroslaminaatti. Höyrynsulku
asennetaan tiiviisti limittäen riittävästi
saumojen ja ylösnostojen kohdalta.
Höyrynsulun vauriot on korjattava
ennen lämmöneristeiden asennusta.
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Betonielementtirakenteiden tulee olla
tasaisuudeltaan puuhierretyn betonipinnan kaltaisia. Saumojen hammastukset
tasataan (viiste loivempi kuin1:5).

Kattotyö

Katto- ja vedeneristystöissä noudatetaan paloturvallisuuden osalta suojeluohjetta ”Katto- ja vedeneristystöiden
tulityöt”. Työturvallisuuden kannalta

on kiinnitettävä huomiota putoamissuojaukseen kaiteilla ja nousuteiden
turvallisuuteen. Materiaalien, kuten
villalavojen sijoittelussa ja siirroissa on
huomioitava alusrakenteen kantavuus.
Keskeneräinen eristys on tarvittaessa
suojattava katolla tehtävien asennusten
alueella sekä kulkureittien kohdilla.
Kulkusillat huoltoliikenteelle käytön
aikana rakennetaan suunnitelmien
mukaan. Vaurioitunut materiaali tulee
korjata ennen työn viimeistelyä.
Syttymätön Kivivilla kestää hyvin
vedeneristyksen kiinnityksessä käytettävät tulityömenetelmät.
Tuulikuorma

Vesikaton rakenteet mitoitetaan vallitsevien olosuhteiden mukaisilla kuormituksilla. Mitoitus tehdään paikallisten
ja kansallisten säännösten mukaisesti.
Tuulikuorman ja rakenteessa käytettävien materiaalien ominaisuuksien
perusteella rakennesuunnittelija tekee
suunnitelman lämmöneristeiden ja
vedeneristyksen kiinnittämisestä alus
rakenteeseen.
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Loivan katon tuuletus
Tuuletuksen vaikutus ja toiminta

Valittu ratkaisu ja tuotteet

Eristekerrokseen voi kerääntyä sateen
aiheuttamaa kosteutta työvaiheen
aikana ja rakennusta käytettäessä sisäilmasta höyryn muodossa vesieristyksen
alapintaan kondensoituvana kosteutena. Kosteus voidaan tehokkaasti
poistaa eristekerroksen yläpinnan
lähellä olevan tuuletuskanaviston
kautta, joka sitten kokoojakanavien
kautta tuulettuu ulkoilmaan.
Tuuletuskanavat tulee sijoittaa
mahdollisimman lähelle eristeen
yläpintaa. Käytännössä kanavat ovat
20 mm eristeen yläpinnasta. Kosteus
tiivistyy aina vesieristyksen alapintaan,
joten mitä lähempänä ovat tuuletusurat, sitä nopeampi on kuivattava
vaikutus. Tällöin myös urien vaikutus
lämmöneristävyyteen on vähäisin
(urissa liikkuva kylmä ulkoilma).

Kohteen suunnittelija päättää rakenteen tuuletustarpeesta ja tuuletuksen
yksityiskohdista.
Samoin katon kuormitusluokan
RIL 107 ohjeen mukaan. Parocin valikoimista löytyy myös ilman tuuletusuria olevia eristeitä sekä katon kuormitusluokkien vaatimusten mukaisia
eristeitä lujuusluokissa ROS 30,
ROS 40, ROS 50, ROB 50, ROB 60
ja ROB 80. PAROC® kattoeristeiden
perässä esitetyt luvut kuvaavat kunkin
eristeen puristusjännitystä (EN 826)
10 % painumalla. Esimerkiksi PAROC
ROS 30 puristusjännitys on 30 kPa.
Detaljeissa esitetyt ratkaisut ovat eniten
käytettyjä hyväksi todettuja rakenteita.

1 Korvausilman saanti esim. räystäältä
tai jiirin pohjalle asennetuista
hormeista.

2 50 mm villa antaa tasaisen alustan
kunnolliselle höyrynsululle

3 Höyrynsulku bitumikermi, Euratex tai
vastaava.

4 Uritettu lämmöneriste.
Urat 20 x 30 mm, k225 mm.

5 Kokoojakanava 100 x 20 mm
tehdään työmaalla

6 Kova 20 mm pintalevy kestää työ- ja
huollon aikaisen liikkumisen

7 Pintalevyyn tehdään reiät
alipainetuulettimille

8 Alipainetuulettimien kautta kosteus
poistuu rakenteesta.
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Eristeratkaisu profiilipeltialustalle
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Poimulevyalustalle alimmaksi villakerrokseksi asennetaan PAROC ROS 50
(50 mm), mikä toimii samalla höyrynsulun alustana. Tällöin tasaisella villaalustalla saadaan höyrynsulun saumojen
limitykset ja ylösnostot (läpiviennit)
varmemmin tiiviiksi.
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Vedeneristys
Pintakerroseriste: PAROC ROB 80t (20 mm)
Välikerroseristeet: PAROC ROS 30 (140 mm) + PAROC ROS 30g (180 mm)
Höyrynsulku: bitumikermi tai vastaava
Alakerroseriste: PAROC ROS 50 (50 mm)
Alusrakenne: poimulevy peruskallistuksin

U-arvo: 0,09 W/m2K

Välikerroseristeinä käytetään PAROC
ROS 30 ja PAROC ROS 30 g -eristeitä
saumat limittäen siten, että uritettu
PAROC ROS 30g asennetaan ylimmäksi välikerroseristeeksi. Tarvittaessa,
katon rasitusluokkavaatimukset huomioiden, voidaan ala- ja välikerroseristeinä
käyttää jäykempiä PAROC ROS 40,
PAROC ROS 50 tai PAROC ROS 60
-eristeitä. Pintakerroseristeeksi suositellaan korkean kuormituskestävyyden
omaavaa PAROC ROB 80t -eristettä.
Myös väli- ja pintakerroseristeen
saumat tulee limittää.
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(Puolilämpimän tilan vertailuarvoon 0,14 W/m2K päästään tuotteilla:
PAROC ROS 50 (50 mm) + PAROC ROS 30g (190 mm) + PAROC ROB 80t (20 mm))
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Eristeratkaisu ontelolaatta-alustalle
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Ontelolaatan, betonilaatan tai muun
tasaisen alustan päälle tehty höyrynsulullinen rakenne. Ala- ja välikerroseristeinä käytetään PAROC ROS
30 ja PAROC 30g -eristeitä saumat
limittäen siten, että uritettu PAROC
ROS 30g asennetaan ylemmäksi
kuvan mukaisesti. Tarvittaessa, katon
rasitusluokkavaatimukset huomioiden,
voidaan ala- ja välikerroseristeinä
käyttää jäykempiä PAROC ROS 40,
PAROC ROS 50 tai PAROC ROS 60
-eristeitä. Pintakerroseristeeksi suositellaan korkean kuormituskestävyyden
omaavaa PAROC ROB 80t -eristettä.
Myös väli- ja pintakerroseristeen
saumat tulee limittää.
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Vedeneristys
Pintakerroseriste: PAROC ROB 80t (20 mm)
Välikerroseriste: PAROC ROS 30g (180 mm)
Alakerroseriste: PAROC ROS 30 (170 mm)
Höyrynsulku: bitumikermi tai vastaava
Alusrakenne: ontelolaatta

U-arvo: 0,09 W/m2K
(Puolilämpimän tilan vertailuarvoon 0,14 W/m2K päästään tuotteilla:
PAROC ROS 30g (190 mm) + PAROC ROS 50t (50 mm) tai
PAROC ROS 30 (120 mm) + PAROC ROS 30g (100 mm) + PAROC ROB 80t (20 mm))
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Eristeratkaisu TT-laatta-alustalle
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TT-laatan päälle tehty höyrynsulullinen rakenne. Ala- ja välikerroseristeinä käytetään PAROC ROS
30 ja PAROC 30g -eristeitä saumat
limittäen siten, että uritettu PAROC
ROS 30g asennetaan ylemmäksi
kuvan mukaisesti. Tarvittaessa, katon
rasitusluokkavaatimukset huomioiden,
voidaan ala- ja välikerroseristeinä
käyttää jäykempiä PAROC ROS 40,
PAROC ROS 50 tai PAROC ROS 60
-eristeitä. Pintakerroseristeeksi suositellaan korkean kuormituskestävyyden
omaavaa PAROC ROB 80t -eristettä.
Myös väli- ja pintakerroseristeen
saumat tulee limittää.
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Vedeneristys
Pintakerroseriste: PAROC ROB 80t (20 mm)
Välikerroseriste: PAROC ROS 30g (180 mm)
Alakerroseriste:PAROC ROS 30 (180 mm)
Höyrynsulku: bitumikermi tai vastaava
Alusrakenne: TT-laatta

U-arvo: 0,09 W/m2K
(Puolilämpimän tilan vertailuarvoon 0,14 W/m2K päästään tuotteilla:
PAROC ROS 30 (130 mm) + PAROC ROS 30g (100 mm) + PAROC ROB 80t (20 mm))

PAROC ® k attoeristeet
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Työohjeet eristämiseen
Käsittely, säilytys ja pakkaus

Levyt toimitetaan kertakäyttöisillä
puisilla lavoilla tai Kivivillatukien
päällä muovilla suojattuna (= Ergolava).
Siirrot tehdään trukilla ja nostot erityisellä nostohaarukalla tai nostoliinoilla.
Ergolavojen nostoissa on suositeltavaa käyttää metallisia kulmatukia.
Pakkausmateriaali on kiristemuovikalvoa, jonka ansiosta eristeitä voidaan
säilyttää lyhytaikaisesti peittämättä.
Avatut pakkaukset on suojattava kastumiselta ja tuulen varalta.
Sijoitus katolla

Kattoeristelavat painavat 500-600 kg,
joten ne on sijoitettava katolle siten,
ettei alusrakenne vahingoitu eikä lavoja
tarvitse siirrellä. Materiaalien säilytystä
jo eristetyillä katoilla on vältettävä.
Eristäminen

Asentaminen on tehtävä huolellisesti
eikä levyjen ja liittymäpintojen väliin
saa jäädä rakoja. Neljän kulman
kohtaamista tulee välttää. Saumat
eristekerrosten välissä limitetään.
Kaksikerroksista eristystä asennettaessa
levykerrokset tulee asentaa välittömästi
toistensa jälkeen.
Vedeneriste asennetaan välittömästi
tai eristetty alue suojataan työvuoron
päättyessä tilapäisesti. Kattorakenteen
vähäinen työnaikainen kosteus kuivuu
nopeasti eristeiden avoimen rakenteen
ansiosta. Uritetulla eristerakenteella
voidaan varmistaa että rakenne kuivuu
hyvin ja nopeasti.
Eristelevyjä voidaan siirtää katolla
kumipyöräkärryillä. Yksi mies pystyy
normaalisti yksin nostamaan ja
kantamaan levyjä. Eristeet leikataan
joko veitsellä suoraa reunaa vasten tai
käsisahalla.
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Mekaaniset kiinnitykset

Lisäeristäminen

Tuulen aiheuttaman imukuorman
sekä muiden rakenteessa vaikuttavien
voimien johdosta lämmöneristyslevyt
ja vedeneristys kiinnitetään mekaanisilla kiinnikkeillä alusrakenteeseen.
Lämmöneristeet kiinnitetään tarvittaessa erillisillä kiinnikkeillä, jotta
eristeet eivät liikkuisi työvaiheessa.
Kiinnikkeiden on oltava vaatimusten
mukaisesti korroosion kestäviä sekä
niissä on oltava eristyksen painuman
edellyttämä joustovara.

Eristyssuositukset uuden eristyksen
asentamiseen soveltuvat myös lisäeristyksen asentamiseen.
Vanhan vesikaton korjauksessa
käytetään vähintään ohutta lisäeristystä
(20 mm - 50 mm), jolloin uudelle
vedeneristykselle saadaan hyvä kiinnitysalusta. Kiinnitykset on aina valittava
alusrakenteeseen sopiviksi.

Taulukossa vähimmäiskiinnikemäärät
kattoalueittain
ALUE

Lukumäärä
/m2

Huomioitava

Keskialue

2

Yli 2 räystäs
linjasta

Reuna-alue

4

Erityisalueet

>4

Erillismitoitus

Kiinnikemäärä mitoitetaan yleensä
kiinnike- tai katemateriaalitoimittajien laskentaohjelmilla, joissa otetaan
huomioon kuormitukset, katemateriaali ja kiinnitysalusta.
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Eristäminen uritetuilla eristeillä

Rakennusaikaisista sääoloista johtuen
vesikattorakenteeseen jää yleensä jokin
määrä kosteutta. Samoin rakennuksen
normaalinkin käytön aikana rakenteeseen voi kulkeutua kosteutta.
Uritetun lämmöneristerakenteen
tarkoituksena on varmistaa, että
katossa esiintyvä kosteus kuivuu.
Kuivuminen perustuu kivivillan avoimeen kuiturakenteeseen, jossa kosteus
siirtyy lämpövirran vaikutuksesta
eristyksen yläosaan.
Uritettujen eristeiden avulla
saadaan eristekerroksen yläosaan ilmakanavisto. Räystäskoteloiden ja yhdyskanavien alipainetuulettimien kautta
urituskanavistoon imeytyy kuivaa
ulkoilmaa. Ilma liikkuu tuulen paineen
ja suunnan vaihdellessa sekä lämpötilaja korkeuseron vaikutuksesta.
Urituksessa liikkuva ilma
lämpenee ja pystyy siten sitomaan
lisää kosteutta ja kuljettamaan sen
harjan ja räystäiden kanavien kautta
ulos rakenteesta. Uritettua eristystä
käytettäessä on erityisen tärkeää, ettei
höyrynsulussa ole isoja ilmavuotoja,
jottei eristykseen kulkeudu tarpeettomasti kosteaa sisäilmaa. Kattokaivojen
ja muiden läpivientien liittyminen
höyrynsulkuun tulee tehdä tiivistyslaipoilla.

Ilman sisäänotto ja poisto

Uritettujen eristeiden urat yhdistetään harjataitteilla ja kattolappeen
jiirialueella leikkaamalla n. 100 mm
leveä ja 20 mm syvä yhdyskanava.
Leikkaaminen tehdään, kun uritetut
eristeet on asennettu paikoilleen.

Ellei seinän seinustalle voida tehdä
ylösnostokoteloa, tehdään yhdyskanava
seinän suuntaisesti n. 1 m:n etäisyydelle seinälinjasta.

Ilman sisääntuloa varten tehdään
yhdyskanavat kattolappeelle n. 2 m
jiirilinjasta. Kanavan kohdalle asennetaan alipaineventtiilit 10-12 metrin
välein.
Ilman poistoon asennetaan
alipainetuulettimia harjan yhdyskanavaan 6-8 m välein. Seinustoilla uritus
johdetaan ylösnostokoteloon, josta se
avataan ulkoilmaan.

Alipainetuulettimen kohdalle pintakerroseristelevyyn leikataan aukko.
Alipainetuuletin liitetään laipallaan
vedeneristeeseen tarvittavin vahvistuksin.
Alipainetuulettimet ovat läpimitaltaan min. Ø 100 mm ja korkeudeltaan
min. 400 mm.

Lämmöneristyksen on oltava rakenteeltaan avonaista, jotta kosteus pääsee
siirtymään pysty- ja sivusuunnassa
urituskanavistoon.
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mistajia. PAROC® tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet,
laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Valmistamme
tuotteita Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa. Meillä on
myyntikonttoreita ja edustustoja 13 maassa Euroopassa.

Kuvassa Offecct showroom Tukholmassa

Rakennuseristeiden laaja tuote- ja
sovellustarjonta soveltuu kaikkeen perinteiseen rakennusten eristämiseen. Rakennuseristeitä käytetään lähinnä ulkoseinien,
kattojen, lattioiden ja alapohjien sekä
välipohjien ja -seinien lämmön, palon ja
äänen eristämiseen.

Valikoimastamme löytyvät myös ääntä
absorboivat sisäkatot ja -seinät akustiikkaolosuhteiden parantamiseen ja melun
vaimentamiseen.

Teknisiä eristeitä käytetään lämpö-,
palo- ja äänieristeinä talotekniikassa,
prosessiteollisuudessa ja putkistoissa, teollisuustuotteissa sekä laivojen rakenteissa.

PAROC Fire Proof Panels® -rakennuselementit ovat kivivilla-ytimisiä teräspintaisia kevytelementtejä julkis-, liike- ja
teollisuusrakentamiseen. PAROC-elementtejä käytetään julkisivuihin, väliseiniin ja
sisäkattoihin.

Tiedot tässä esitteessä kuvaavat esitettyjen tuotteiden teknisiä ominaisuuksia ja edellytyksiä, jotka ovat paikkansa pitäviä aineiston julkaisun aikaan ja kunnes seuraava korvaava painettu tai digitaalinen versio ilmestyy. Esitteen viimeisin versio on aina
saatavilla Paroc websivustolta.
Aineistomme käsittelee käyttötarkoituksia, joihin tuotteemme toiminnot ja tekniset ominaisuudet hyväksytysti soveltuvat. Tietoja ei kuitenkaan voida pitää takuun antamisena, koska emme voi vaikuttaa kolmannen osapuolen tekijöihin sovelluksissa tai
asennuksessa.
Emme voi taata tuotteidemme soveltuvuutta, jos tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole antamiemme tietojen
mukaisesti tarkoitettu.
Tuotteidemme jatkuvasta kehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muokata tai muuttaa aineistoamme.
PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Paroc Group 2012
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