
KATTOLEVYJEN VARASTOINTI- JA KÄSITTELYOHJEET

TAVARAN VASTAANOTTO

Tarkista, että kaikki lähetteessä mainitut tavarat ovat mukana ja tavaraerä on tilauksen 
mukainen. Virheellisestä tai väärästä toimituksesta on ilmoitettava välittömästi tehtaalle 
tai jälleenmyyjälle. Huomautusaika on 8 päivää toimituksesta. Virheellistä tai väärää 
tuotetta ei saa asentaa paikoilleen. Profiilikeskus Oy ei vastaa edellä mainittujen 
ohjeiden vastaisesti paikoilleen asennettujen tuotteiden vaihtamisesta eikä muista 
kustannuksista. Reklamaatiotapauksissa Profiilikeskus Oy ei vastaa mahdollisesti 
aiheutuvista välillisistä kustannuksista. Kuljetusvaurioista vastaa tavaran kuljettaja.

KUORMAN PURKAMINEN

Levynippu puretaan autosta asiakkaan järjestämälle tasaiselle alustalle. Levynipun alla 
tulee olla esim. aluspuut enintään 1 metrin välein siten, että levynippu jää maasta irti n. 20 
cm. Mikäli nostolaitetta ei ole käytettävissä on kuorma purettava levy kerrallaan. Pura levyt 
nipusta nostamalla, ei vetämällä, sillä terävä levynpää rikkoo vedettäessä alla olevan levyn 
pinnoitteen (kuva 1).

Kuva 1. Levyn nostaminen nipusta

Suojakäsineitä tulisi aina käyttää levyjä käsiteltäessä. Vältä levyjen käsittelyä tuulisella 
säällä. Profiililevyjä purettaessa ja lastattaessa tulisi käyttää nosturia. Nostoliinojen on 
oltava vähintään 5 cm leveitä. Levyjen reunat on suojattava huolellisesti. Tukien 
etäisyyden toisistaan on oltava 1/3 levyn pituudesta. 

Levyjä siirrettäessä ei kuorman alle saa mennä. Yksittäisiä pitkiä levyjä ei saa nostaa 
päistä, vaan paras tapa on ”roikuttaa” levyä vesiurasta (kuva 2). Tiilikuvioiset katteet ovat 
alttiita venymiselle, joka vaikeuttaa asennusta. Ne on siirrettävä katolle tukijuoksuja 
käyttäen tai useasta pisteestä reunasta pystyasennossa nostaen.



Kuva 2. Tiilikuvioisen levyn oikea kantamistapa

VARASTOINTI

Sinkityt ja alumiiniset levyt varastoidaan kuivaan tilaan, eikä niitä saa varastoida 
tiiviissä nipussa. Jos levyjen väliin on kuitenkin päässyt kosteutta, tulee ne erottaa 
toisistaan välittömästi esim. puurimoilla.

Pinnoitettuja katelevyjä voidaan varastoida ulkona enintään 2 viikkoa. Levynippujen tulisi 
olla vähintään 20 cm irti maasta noin metrin väleillä olevilla tukipuilla. Levyt on suojattava 
ja pinottava kaltevalle alustalle siten, että levyjen väliin joutuva vesi pääsee haihtumaan tai 
valumaan pois. Jos levyjen väliin on päässyt kosteutta, tulee ne erottaa toisistaan 
välittömästi esim. puurimoilla. Pitempiaikaisessa varastoinnissa käsitellään pinnoitettuja 
levyjä kuten sinkittyjä.

Antikondenssipinnoitetut levyt tai levyt, joissa on SoundControl-äänieriste, tulee 
suojata huolellisesti kastumiselta, likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta. Levyjä 
suositellaan varastoitavaksi kuivassa sisätilassa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, levyt tulee 

suojata huolellisesti ja varmistaa ilmanvaihto, jotta kosteus ei pääse materiaaliin.

TYÖSTÄMINEN 

Mikäli levyjä joudutaan työstämään, on siihen paras työkalu ns. nakertaja. Käsisahaa, 
jossa on metallin käsittelyyn soveltuva terä, käsisirkkeliä tai peltisaksia voidaan myös 
käyttää. HUOM! Käsisirkkelin terässä on oltava negatiivinen leikkauskulma. 
Katkaisulaikkaa ei saa käyttää, sillä kipinäsuihkut voivat vioittaa teräskatteen pinnoitetta.
Suosittelemme leikkausreunoihin paikkamaalausta. Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia 
sekä tarvittavaa suojavaatetusta. 



ASENNUS

Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi 
seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta aluskatteen alapintaan, josta 
kosteus haihtuu pois. Aloita aluskatteen asennus alaräystäältä vaakasuoraan kattotuolien 
päälle. Aluskatteen tulee ulottua ala- ja päätyräystäällä vähintään 200 mm seinälinjan 
yli. Aluskate jätetään löysälle kattotuolin väliin. Aluskatteen ja lämmöneristeen väliin on 
jätettävä riittävä tuuletusväli. Lopullinen kiinnitys tehdään naulaamalla vähintään 30 mm 
korkeat tuuletusrimat aluskatteen päälle kattotuolien suuntaisesti. Limitä aluskate n. 150 
mm ja kiinnitä kattotuoleihin.

Katteen asennuksessa käytettävien telineiden tulee olla riittävän korkeita ja sopivalla 
työskentelyetäisyydellä. Levyjen katolle siirtämistä varten rakennetaan riittävän vankat 
juoksut sivuräystäältä maahan. Siirtovaiheessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. HUOM! 
Levyjen alle ei saa mennä. Levyä tuetaan riittävän monesta kohtaa niin, ettei pelti pääse 
taittumaan. Katolla liikuttaessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Suosittelemme 
turvaköyden sekä pitävien kumipohjaisten kenkien käyttöä. HUOM! Jäiset ja märät pellit 
ovat erittäin liukkaita. 

Linjalanka on kätevä apuväline kate- ja harjalevyjen asennuksessa. Sen avulla alaräystäs 
ja harjalinja saadaan suoraksi. Asennuksen aikana on huomioitava, ettei 0,5 mm:n 
teräsohutlevy kestä suuria pistekuormia, joten levyjen päällä on liikuttava varoen. Pellin 
päällä liikuttaessa on astuttava ruodelaudan päälle ja pellin uran pohjalle, eikä harjan 
päälle. Katso tarkemmat ohjeet erillisestä asennusohjeesta.

Asennustyön aikana on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

PUHDISTUS

Asennuksen aikana levyjen pintaan kerääntyneet poraus- ja leikkausjätteet on poistettava. 
Levyihin tarttunut lika voidaan helposti puhdistaa käyttämällä neutraalia astianpesuainetta. 
Voimakkaita liuottimia ei saa käyttää. Pinnoitetuille profiililevyille on saatavissa 
samansävyisiä paikkamaaleja, joilla voidaan korjata pienet pinnoitevauriot. 


