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Kerabit RA-TA 60+ -aluskatteen asennusohje

Päätypelti
Ruode
Tuuletusrima
Aluskate

Kerabit RA-TA 60 K+ -aluskate asennetaan vaakasuuntaisesti nukkapinta alaspäin suoraan kattotuolien
päälle ja jätetään roikkumaan noin 20 mm kattotuolin yläpinnasta.
Aluskatteen asennus aloitetaan alaräystäältä (ks. myös kohta Räystäät). Kate kiinnitetään
kattokannakkeisiin kuumasinkityillä huopanauloilla tai koneellisesti hakasilla. Huopanauloja
käytettäessä naulaa ei saa lyödä liian tiukkaan, jotta aluskate ei rikkoutuisi. Tämän jälkeen
kattokannakkeisiin asennetaan aina tuuletusrimat ennen ruoteita.
On erittäin tärkeää, että aluskatteelle mahdollisesti joutuva vesi pääsee esteettömästi valumaan pois.

Läpiviennit
Tuuletusputkien ym. pienten läpivientien kohdalle leikataan aluskatteeseen reikä, joka on läpimitaltaan
noin 10 mm putkea pienempi. Putki työnnetään altapäin aluskatteen läpi ja sauma tiivistetään
esimerkiksi Isola FlexWrap –tiivistysnauhalla.
Kattoluukkujen, savu-piippujen ym. isojen läpivientien ympärille tehdään katemateriaalin valmistajan
ohjeiden mukaiset tukirakenteet, joihin aluskate kiinnitetään ja tiivistetään.

Räystäät
Alaräystäällä aluskate viedään noin 50 mm kattotuolien päiden yli ja kiinnitetään jokaiseen kattotuoliin.
Lisäksi ilman tulee päästä alaräystäältä aluskatteen ja lämmöneristeen väliin. Päätyräystäältä
aluskatteen reuna nostetaan ylös ruoteen yläreunan tasalle ja naulataan jokaiseen ruoteeseen.
Päätyräystäällä aluskate voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää myös ulommaisen kattotuolin ulkoreunaan
50 - 100 mm taitettuna.
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Ruoteet ja jatkokset
Ruoteet kiinnitetään ensimmäisen aluskatevuodan päälle ennen seuraavan vuodan asentamista. Näin
ruoteet toimivat työnaikaisina jalkatukina.
Limityksen tulee olla vähintään 150 mm. Mahdollisissa aluskatteen jatkoksissa alempi vuota
kiinnitetään kattotuolin ulkosivulle kaksin kerroin taivutettuna ja 150 mm limitettynä.

Katon tuuletus
Aluskatteen alapuolella olevan tilan tuuletuksesta on aina huolehdittava. Aluskatteen ja lämmöneristeen
väliin tulee jättää 100 mm tuuletusväli.
Tuuletusilman tulee päästä esteettä alaräystäältä aluskatteen alle ja harjalta pois. Rakennuksissa,
joissa on kylmä ullakko, tehdään päätykolmioihin riittävät ilmanpoistoaukot. Rakennuksiin, joissa
lämmöneristeet noudattavat katon kaltevuutta, suositellaan tehtäväksi noin 500 mm korkea, kylmä
harjakolmio, jonka kautta tuuletus järjestetään. Suurilla katoilla ja aumakatoilla käytetään erillisiä
tuuletushormeja tai alipainetuulettimia.

Ulko- ja sisätaitteet
Aluskate viedään taitteen yli vähintään 150 mm kummallekin puolelle. Aluskatteen asentamisessa
noudatetaan katemateriaalin valmistajan asennusohjeita.
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