
Bitumikatteen asennus pulpettikatoille
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Kattolaatta s.3-9
TopTite tiivissaumakate s.10-16

Kattolaatta kolmiorimapäädyin s.17-25
TopTite kolmiorimapäädyin s.26-34

2



Kattolaatta pulpettikatolle
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Kattolaatan alustan tulee olla tukeva, notkumaton ja sileä. Alustana 
käytetään yleisesti ponttilaudoitusta tai rakennuslevytystä
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Asenna aluskermit koko katon alalle. 
Kattolaatan alle aluskermiksi soveltuvat Katepal XtraBase ja 
SuperBase Grip. Jyrkillä katoilla aluskermi on helpompi asentaa 
pystysuuntaan
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Asenna tippapellit räystäille, kiinnitys huopanauloilla tai 
ohutlevyruuvein. Naulaus/ruuvaus SikSak-kuviolla noin 10 cm 
välein
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Asenna alaräystäälle Katepal Räystäslista. Jätä noin 1cm rako 
alaräystään reunaan.
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Asenna kattolaatat. Pääty- ja yläräystäillä liimaa kattolaatat kiinni 
tippapelteihin K-36 Bitumiliimalla (Huom! Ohut noin 1mm vahvuinen 
kerros)
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Viimeistele yläräystäs itseliimautuvalla Katepal Pintakaistalla
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TopTite pulpettikatolle
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TopTite-katteen alustan tulee olla tukeva, notkumaton ja sileä. 
Alustana käytetään yleisesti ponttilaudoitusta tai rakennuslevytystä
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Asenna tippapellit katteen alustan päälle, kiinnitä pellit 
huopanauloilla tai ohutlevyruuvein SikSak-kuviolla noin 10cm välein
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Kohdista ensimmäinen vuota ja kiristä se paikoilleen. Naulaa vuota 
huopanauloilla noin metrin välein ennen seuraavan vuodan 
kohdistusta/suojamuovin poistoa. Jyrkillä katoilla kermit on 
helpompi asentaa pystysuuntaan
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Kohdista seuraavat vuodat kuten ensimmäinen, poista suojamuovit 
ja naulaa vuota kiinni 10 cm välein, paina liimapinnat yhteen. 
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Liimaa vuodat kiinni pelteihin K-36 bitumiliimalla (Huom! Ohut noin 
1mm vahvuinen kerros) ja varmista yläräystään kiinnitys 
naulaamalla vuotien yläpäät kiinni peltilistaan 

15



Viimeistele yläräystäs itseliimautuvalla Katepal Pintakaistalla 
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Kattolaatta pulpettikatolle 
kolmiorimapäädyin
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Kattolaatan alustan tulee olla tukeva, notkumaton ja sileä. Alustana 
käytetään yleisesti ponttilaudoitusta tai rakennuslevytystä
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Asenna kolmiorimat päätyihin
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Asenna aluskermit koko katon alalle. 
Kattolaatan alle aluskermiksi soveltuvat Katepal XtraBase ja 
SuperBase Grip. Naulaa aluskermi päädyistä.
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Asenna ala- ja yläräystäälle tippapellit, kiinnitä pellit huopanauloilla 
tai ohutlevyruuvein SikSak-kuviolla noin 10cm välein
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Asenna alaräystäälle Katepal räystäslevyt, räystäslevyjä ei tarvitse 
naulata
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Asenna Katepal kattolaatat, naulaa kattolaatat kiinni huopanauloin, 
liimaa kattolaatat kiinni alustaansa K-36:lla päätyräystäillä (1mm 
kerros)
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Asenna yläräystäälle itseliimautuva Katepal pintakaista
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Viimeistele katto päätyräystäspelleillä, kiinnitä pellit kateruuvein
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TopTite pulpettikatolle 
kolmiorimapäädyin (tuuliset kohteet)
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TopTite-katteen alustan tulee olla tukeva, notkumaton ja sileä. 
Alustana käytetään yleisesti ponttilaudoitusta tai rakennuslevytystä
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TopTite-katteen alla ei tarvita aluskermiä, tuulisilla paikoilla 
alaräystäälle asennetaan aluskermi SuperBase-kaista puolitettuna, 
kiinnitä kermi yläpäästä naulaten n. 10 cm välein
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Asenna tippapellit, kiinnitä pellit huopanauloilla tai ohutlevyruuvein 
SikSak-kuviolla noin 10cm välein
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Asenna kolmiorimat naulaten
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Kohdista ensimmäinen vuota paikalleen, naulaa kermi kiinni 
päädyistä ja yläräystäältä, liimaa kermi kiinni SuperBase-aluskermiin
ja tippapelteihin K-36 bitumiliimalla (1mm kerros)
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Kohdista seuraavat vuodat kuten ensimmäinen, poista suojamuovit 
ja naulaa vuota kiinni 10 cm välein, paina liimapinnat yhteen, liimaa 
kermit pelteihin ja alaräystään aluskermiin K-36 bitumiliimalla 
(1mm kerros)
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Asenna yläräystäälle naularivin suojaksi itseliimautuva pintakaista
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Viimeistele katto päätyräystäspelleillä, kiinnitä pellit kateruuvein
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