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HUOM! Liiku varovaisesti katolla. Kolme metriä on pitkä matka
alaspäin! Lue asennusohjeet kokonaan ennen työn aloittamista.
YLEISTÄ
TopTite-tuotteilla toteutetaan tiivissaumakatteita ja ne eivät lähtökohtaisesti tarvitse alleen aluskatteita.

TopTiten asennus tulisi ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon jo
aluskatteen asentamisen aikana.

Poikkeustilanteet ja -rakenteet:
• Sisätaitteet eli jiirit tarvitsevat aina aluskatteen
• Todella tuuliset rakennuspaikat, jolloin aluskatteen voi tarvittaessa
asentaa alaräystäälle ja TopTiten liimata sen päälle
• Katon rakennus talvioloissa, jolloin katto on saatava vedenpitäväksi,
TopTitea ei saa asentaa alle +5°C lämpötiloissa
• Jos katolla on paljon läpivientejä, voi aluskatteella saada varmuutta
läpivientien tiivistykseen, koska läpivientikappale asennetaan kahden
kermikerroksen väliin

Asennettaessa kaksi kermikerrosta päällekkäin tulee pyrkiä siihen, että
eri kerrosten saumat eivät osuisi päällekkäin, muuten saumojen kohdalla on neljä kermikerrosta. Myöskään mahdolliset eri kermikerrosten
päätyjatkokset eivät saa tulla päällekkäin.

Katot, joissa aluskate asennetaan TopTite-tiivissaumakatteen alle toteutetaan seuraavan ohjeen mukaisesti. Aluskatteeksi Katepal suosittelee
SuperBase Grip -aluskermiä.

TopTite 3:n liimareuna on 120 mm. Asennuksessa tulee ottaa
huomioon aluskermin ja pintakermin liimasaumojen leveyden ero.
Aluskermiä ka-vennetaan lappeelle tulevien TopTite 3 kermien
lukumäärän mukaisesti 50mm jokaista lappeelle tulevaa TopTite 3kermiä kohden ja lisäksi 100mm.

Tämä ohje sisältää vain asennusperiaatteen. Aluskatteen ja TopTite:n
yksityiskohtaiset asennusohjeet löydät kyseisten tuotteiden asennusohjeista.
ASENNUS
Kattamistyö aloitetaan aluskatteen asennuksella. Aluskatteen päälle
suositellaan asennettavaksi tippapellit. Varsinaiseksi vesikatteeksi asennetaan TopTite-tiivissaumakate.

Ensimmäistä aluskermiä kavennetaan kapeammaksi ja asennetaan
aluskate sen jälkeen lappeen loppuosalle normaalisti. Aluskermin ja
TopTite 6:n liimareuna on 100 mm leveä. Tällöin riittää, että aluskermiä
kavennetaan 100mm, jolloin saumat asettuvat vierekkäin.

Aluskate ja TopTite- tiivissaumakate asennetaan aina samansuuntaisesti (pysty- tai vaakasuuntaisesti). Jyrkemmillä katoilla (>1:4) Katepal
suosittelee pystyasennusta.
Kun lävistettäviä kermikerroksia on normaalia enemmän, täytyy naulan
pituus mitoittaa sen mukaan. Naulan tulee lävistää alusrakenne.
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TopTite-tiivissaumakatteeen ja aluskermin saumat asettuvat vierekkäin.
Kiinnitys- ja liimauskohta ovat tasaisella alustalla.

Asennusohje

TopTite

Toptite-tiivissaumakatteen asennus aluskatteella
TopTite 3° 7 m x 1 m
TopTite 6° 8 m x 1 m

