


Rakennuslevyt
Kipsilevyjen avulla on mahdollista toteuttaa laa-
dukkaita ja toimivia rakenneratkaisuja edullisesti ja 
nopeasti. Kipsilevyjä on vaivaton työstää ja niiden 
asentaminen on helppoa. Ne voidaan asentaa puu- 
tai teräsrunkoon, ja niillä voidaan tehdä myös kaa-
revia muotorakenteita.

Kiderakenteensa vuoksi kipsillä on erinomainen 
paloneristävyysominaisuus. Palotilanteessa kipsi 
luovuttaa ensin rakenteellisen kideveden, jolloin 
tulen vastakkaisella puolella lämmönnousu sekä 
palon eteneminen hidastuvat. Kipsi tasaa myös 
sisäilman kosteutta ja parantaa ääneneristävyyttä. 

Knaufin valikoimista löytyy levytyypit eri käyttökoh-
teisiin. Tässä oppaassa on esitetty eri levytyyppien 
lisäksi niiden käyttökohteet ja asennus- sekä jatko-
käsittelymenetelmät. 
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KN 13/900/1200 (A) Normaali sisäverhouskipsilevy

Seinien, kattojen, pilarien ja palkkien verhoukseen tarkoitettu kipsilevy. Levyn pit-
kät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohennetut tai suorareunaiset. Levyn lyhyet 
sivut ovat suorareunaiset. Saatavana ovat leveydet 900 ja 1200 mm.

Paksuus:  12,5 mm

Paino:  8,2 kg/m2

KS 6/900/1200 (A) Saneerauskipsilevy

KEK 13/900/1200 (IR) Erikoiskova sisäverhouskipsilevy

Olemassa olevien sisäseinien ja -kattojen verhoukseen tarkoitettu saneerauslevy. 
Voidaan kiinnittää suoraan vanhan pinnan päälle, paksuus vain 6,5 mm. Soveltuu 
myös kaareviin kohteisiin (lue lisää kaarevia kipsilevyjä käsittelevästä osiosta). 
Levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohennetut ja lyhyet sivut suorareu-
naiset. Leveydet ovat 900 ja 1200 mm.

Paksuus: 6,5 mm

Paino: 5,2 kg/m2

Levy soveltuu erityisesti iskunkestävyyttä vaativiin tiloihin sekä muihin vaativiin 
kohteisiin, kuten pilarien verhoukseen. Levyn tiheys on suuri, ja siinä on lasi-
kuituvahvistus sekä erikoispaksu kartonkipinnoite, jotka tekevät levystä erittäin 
kestävän. Levy soveltuu erinomaisesti myös kohteisiin, joissa tarvitaan tukevaa 
kiinnitysalustaa. KEK 13 -levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohen-
netut tai suorareunaiset. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Saatavana ovat 
leveydet 900 ja 1200 mm.

Paksuus: 12,5 mm

Paino: 10,2 kg/m2
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KPS 15/900/1200 (F) Palonsuojalevy

Palonsuojalevyn palonkesto-ominaisuudet ovat normaalikipsilevyä paremmat. 
Palonsuojalevyjä käyttämällä saavutetaan parempi palonkestävyys ohuempia sei-
närakenteita käyttäen. 

Levy on normaalikipsilevyä paksumpi ja sen tiheys on suurempi (kipsiydin on 
tiheämpi, lasikuituvahvistettu ja siihen on sekoitettu kevytbetonia), mikä edesaut-
taa hyvin sen koossa pysyvyyttä, ja varmistaa paremman palonsuojauksen myös 
tulipalon sattuessa. Saatavana ovat leveydet 900 ja 1200 mm.
KPS 15 -levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohennetut ja lyhyet sivut 
suorareunaiset. 

Paksuus: 15,5 mm

Paino: 14,0 kg/m2

KL 15/900 (DIR) Lattiakipsilevy

KH 13/900/1200 (H2IR) Märkätilakipsilevy

Lattiakipsilevy on normaalikipsilevyä paksumpi, kartonkipintainen kipsilevy, jonka 

ydin koostuu lasikuituvahvisteisesta kipsistä. Lattiakipsilevyllä voidaan rakentaa 

kestävä ja jäykkä rakenne. Levy on tarkoitettu ala- ja välipohjiin sekä vanhojen 

lattioiden korjaamiseen. 

Lattialevyn reunat ovat suorat ja sen pitkät sivut ovat kartonkipintaiset. Leveys 

900 mm.

Paksuus: 15,5 mm

Paino: 15,4 kg/m2

Kipsilevy, jonka kosteudenkestävyyttä on parannettu ja joka soveltuu asuntojen ja 

hotellien märkätiloihin. Levy on lujuusominaisuuksiltaan kuten erikoiskova KEK 13 

-kipsilevy, mutta sen kipsiytimen vedenimeytymistä on pienennetty erikoiskäsittelyn 

avulla. Tämän vuoksi levy kestää kosteutta huomattavasti paremmin kuin tavallinen 

kipsilevy. Lisäksi levy on lujuutensa ansiosta jopa yksikerroksisenakin erinomainen 

alusta keraamiselle laatoitukselle (runkojako k400).

Levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohennetut ja lyhyet sivut suorareu-

naiset. Leveydet ovat 900 mm ja 1200 mm.

Paksuus: 12,5 mm

Paino: 10,2 kg/m2

RAKENNUSLEVYT • Levytuotteet
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KXT 9 (EH2) Tuulensuojakipsilevy

Knauf Tuulensuojakipsilevy KXT 9 on sään- ja kosteudenkestävämpi kuin vanha tuulensuo-
jalevy. Uuden Tuulensuojakipsilevyn KXT 9 tunnistaa sinisestä, tiiviistä kartongista. Levy 
täyttää kuitenkin hyvin vesihöyrynläpäisevyysvaatimukset. Levyä voidaan käyttää ulkosei-
närakenteiden jäykistämiseen.

Levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja suorareunaiset ja lyhyet sivut suorareunaiset. 
Tuulensuojakipsilevyn leveys on 1200 mm. 

Paksuus: 9,5 mm

Paino: 7,0 kg/m2

Designpanel 

Saumattava ja akustiikkahuovalla varustettu akustiikkalevy soveltuu sekä kattoihin 
että seiniin. Sen avulla saavutetaan parempi akustinen ympäristö. Saatavana on kolme 
rei’itysmallia: Globe (pyöreät reiät), Quadril (neliönmuotoiset reiät) ja Micro (pienet neliön-
muotoiset reiät). 

Lisätietoja on osoitteessa www.danoline.com. 

Levyn pitkät sivut ovat kartonkipintaiset ja reunaohennetut ja lyhyet sivut suorareunaiset. 
Saatavana ovat leveydet 900 ja 1200 mm. Levyä valmistetaan kahta pituutta: 2700 mm 
(leveys 900 mm) tai 2400 mm (leveys 1200 mm). 

Paksuus: 12,5 mm

Paino: 8,5 kg/m2 (rei’itetty)

Mitex Taitettu kipsilevy

Tehdastaitettu kipsilevy, joka voidaan taittaa muotoonsa työmaalla tai se toimitetaan 
valmiiksi taitettuna rakenteena tehtaalta. Lisätietoja tuotteesta kohdassa ’Taivutetut levy-
rakenteet’.

Paksuus: 9.5, 12.5 tai 25 mm

Levyn viitteellinen paino: 8,9. Perforointityypin mukaan.
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Curvex Tehdastaivutetut elementit

Curvex-elementit valmistetaan 6,5 mm kipsilevystä ja niissä on vähintään kaksi kipsilevyä 
yhteenliimattuina. Tuotteet voidaan toimittaa 0-180° säteellä tai S-muotoon taivutettuina
Lisätietoja kohdassa ’Taivutetut levyrakenteet’.  

Minimipaksuus:  2 x 6,5 mm

RAKENNUSLEVYT • Levytuotteet

Knauf Fireboard 

Fireboard on erikoislevy puu- ja teräspilarien sekä -palkkien palonsuojaukseen. Fireboard-
levyn ydin on lasikuituvahvistettua erikoiskipsiä ja pintakerros lasikuituverkkoa. Erittäin 
hyvien palonkesto-ominaisuuksiensa ja ohuutensa ansiosta Fireboard soveltuu kaikkiin sisä-
verhouskohteisiin. Levyt voidaan asentaa kiinnikkeiden avulla ilman, että tarvitaan kalliita 
ja tilaa vieviä teräsrunkoja. 

Levyn sivut ovat suorareunaiset, ja sen pitkät sivut ovat lasikuituverkolla päällystetyt.

Paksuus: 12,5, 15, 20, 25 tai 30 mm 

Paino: 

12,0 kg/m2 (15 mm) 

15,8 kg/m2 (20 mm) 

20,0 kg/m2 (25 mm)

24 kg/m2 (30 mm)

10,5 kg/m2 (12,5 mm) 
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AQUAPANEL® Floor

AQUAPANEL® Floor/Floor MF on sementtipohjainen lattialevy. Floor MF 
-levyn alapintaan on kiinnitetty eristekerros, jonka vuoksi se soveltuu erityi-
sesti uiviin lattiarakenteisiin ja kohteisiin joissa vaaditaan askelääneneristä-
vää ja tiivistä alustaa. Lattialevyillä on korkea pintalujuus. Lisätietoja löytyy 
välipohjia ja lattiarakenteita koskevasta osiosta.

Levyssä on puoliponttireunat, ja sen koko on 570x870 mm.

Paksuus: 22 mm (Floor MF 33 mm)

Paino: 37 kg/m2 (Floor MF 39 kg/m2)

AQUAPANEL® Indoor 

AQUAPANEL® Indoor on uusi, erittäin luja veden- ja kosteudenkestävä sementtilevy 
vaativiin olosuhteisiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi märkätilat, varastot, auto-
tallit, jätehuoneet, maatalousrakennukset, koulut ja urheiluhallit. 
Levy on täysin epäorgaaninen, joten se ei homehdu eikä lahoa. Lisäksi levy on 
palamaton, ja sitä on helppo työstää (leikata veitsellä ja katkaista). Levyyn ei 
myöskään tarvitse esiporata reikiä ennen asennusta.

Levyn pitkät sivut on pyöristetty ja lyhyet sivut ovat suorat. Leveys on 900 mm.

Paksuus: 12,5 mm

Paino: 11,0 kg/m2

AQUAPANEL® Outdoor 

AQUAPANEL® Outdoorilla on samat ominaisuudet kuin Aquapanel Indoor-levyllä.

Sementtilevy on kehitetty erityisesti julkisivurappauksen pohjaksi, mutta se sovel-
tuu myös muihin kohteisiin, joihin halutaan luja ja säänkestävä ulkoverhous. Levy 
voidaan ruuvata teräs- tai puualustaan (lisätietoja löytyy AQUAPANEL® -osiosta).

Levyn pitkät sivut on pyöristetty ja lyhyet sivut ovat suorat. Leveys on 900 mm. 

Paksuus: 12,5 mm

Paino: 16 kg/m2
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Kipsilevyjen 
käsittely ja 
varastointi
Kipsilevyjen kuljetuksissa, käsittelyssä ja varas-
toinnissa tulee noudattaa valmistajan ohjeita 
tarkasti. Kipsilevyt varastoidaan kuivassa pai-
kassa, sateelta ja kosteudelta suojattuina. Myös 
maakosteuden nousu levynippuihin tulee estää. 
Toimituspakkaus ei ole riittävä suoja ulkovaras-
tointiin. Ennen asennusta kipsilevyt tasaannu-
tetaan asennuskohteen ilmankosteutta vastaa-
vaksi avaamalla kipsilevyt pakkauksistaan noin 
3 päivää ennen asentamista.

Levyjen varastointialustan tulee olla tasainen ja 
riittävän tukeva, jotta kipsilevyniput eivät pääse 
painumaan epätasaisesti. 

Seuraavilla sivuilla on esitetty ohjeet, joita nou-
dattaen levyt säilyttävät lujuus- ja muut ominai-
suutensa muuttumattomina.
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Kipsilevyjen  
käsittely ja varastointiohjeet

Kipsilevy on osittain orgaaninen materiaali, joka orgaanisten 

aineiden tavoin reagoi kosteuden kanssa. Rakentamisen ja 

rakennuksen käytön aikana tulee varmistaa sopivat ympäristö-

olosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, sääolosuhteet) sekä 

estää kipsilevyjen kostuminen veden tai kostuneiden rakentei-

den vaikutuksesta. Kosteusvauriotapauksissa tulee kosteuden 

lähde poistaa, ja mikäli levyt ovat vaurioituneet, ne tulee pää-

sääntöisesti vaihtaa. 

Nämä ohjeet koskevat yleisesti kipsilevyjen käsittelyä ja varas-

tointia kuljetusten, rakentamisvaiheen sekä rakennuksen käytön 

aikana. Oikealla levyjen käsittelyllä ja varastoinnilla kipsilevyt 

säilyttävät lujuutensa ja pysyvät muuttumattomina.

Kuljetus ja kuormaus

Kipsilevyt tulee kuljettaa katetuilla autoilla siten, että ne ovat 

kuljetuksen jälkeen kuivia sääolosuhteista riippumatta. Jos 

kuormaus tai purku tapahtuu sadesäällä, levyjä on käsiteltävä 

siten, että ne altistuvat sateelle mahdollisimman vähän. 

Varastointi rakennustyömaalla

Levyt suositellaan varastoitavan sisätiloissa, esim. lämpimissä 

tiloissa tai tavanomaisissa kylmävarastoissa.

Kuivat levyt voidaan lyhytaikaisesti välivarastoida peitteellä 

suojattuina tasaisella alustalla enintään kahden vuorokauden 

ajan.

Muovihuputetut levyniput voidaan varastoida peitteellä suojat-

tuina kovalla alustalla kahta vuorokautta pidemmän ajan. Sade-

vettä ja kosteutta ei saa kuitenkaan kerääntyä nippujen alle (eri-

tyisen tärkeää, jos muovi ei peitä nippujen alapintaa).

Peitettyjen levynippujen varastointia epätasaisella ja pehme-

ällä alustalla (esimerkiksi tavallinen maapohja) tulee välttää. 

Jos näin kaikesta huolimatta joudutaan tekemään, suojataan 

levyniput maakosteudelta ja estetään niitä joutumasta koske-

tukseen maaperän kanssa. Levyniput tuetaan alustukien avulla 

suoraan. Jos varastointiaika on pidempi kuin 1-2 vrk, levynip-

pujen tulee olla muovihuputettuja.

Varastointi puolivalmiissa rakennuksessa

Levyt tulee varastoida siten, että ne eivät altistu vedelle tai kos-

teudelle. Jos nippu ei ole alapinnaltaan suojattu, saa lattialla 

esiintyä vettä vain lyhytaikaisesti ja ainoastaan silloin, kun 

levyt  on varastoitu alustukien tai vastaavien päälle.

Rakennuskosteuden kuivuminen (esim. betonista) tulee olla 

hallittua, siksi tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta. Tiiviissä 

rakennuksessa kosteus poistetaan normaalin ohjatun ilman-

vaihdon avulla tai erillisellä kosteudenpoistolla. 

Sisäverhouslevyjen asennus

Levytettävän tilan tulee olla kuiva. Levyt eivät saa altistua 

sateelle tai kosteudelle asennusvaiheessa. Rakennuskosteuden 

tulee kuivua siten, että suhteellinen kosteus rakennuksessa ei 

nouse liian korkeaksi. Yleensä sen ei tule ylittää RH  80 %. 

Rakennusvaiheessa tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta. 
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Esimerkkejä toimenpiteistä:

• Älä jätä levynippuja ulos.

•  Peitä niput väliaikaisella suojalla

trukki- tai nosturisiirroissa auton ja

varaston välillä.

•  Keskeytä kuormaus/purku

voimakkaiden sadekuurojen ajaksi.

•  Tilaa levyniput muovihuputettuina.

Seinien kipsilevyt asennetaan 5-10 mm irti lattiasta. Näin ollen 

estetään levyn kostuminen alaosastaan, jos lattialle kaikesta 

huolimatta tulisi vettä. Huomaa, että tämä toimenpide ei suo-

jaa seinän mahdollista puista alajuoksua.

Tuulensuojalevyjen asennus

Asenna levyjen alareuna 10 mm korkeudelle väli-/alapohjasta 

(tapauskohtaisesti). Tämä pienentää levyn alaosan kosteusra-

situsta.

Asennetut tuulensuojalevyt voivat altistua sään vaikutukselle 

kolmen kuukauden ajan ilman julkisivuverhousta. Levytys ei 

saa kuitenkaan kastua tänä aikana. Suotuisissa olosuhteissa 

levy voi olla suojaamattomana tätäkin pidemmän ajan. Alu-

eilla joilla sade- ja tuulirasitukset ovat erityisen voimakkaita, 

altistumisajan tulee olla normaalia lyhyempi.

Rakennusvaiheessa tulee huomioida, etteivät myöskään muut 

rakennusosat pääse kastumaan tiivistämällä aukot ja liittymät 

muihin rakenteisiin kosteudenpitävästi.

Materiaalikuljetuksiin käytettävissä aukoissa tulee tuulensuoja-

levyn reunat suojata mekaanisilta vaurioilta.

Tehdasvalmisteiset elementit

Tehdasvalmisteiset elementit tulee suojata ja asentaa siten, ettei 

vesi pääse kastelemaan elementtejä ja niissä olevia materiaa-

leja. Rakennuksiin asennettujen elementtien tuulensuojalevyt 

tulee suojata sateelta ja kosteudelta.

Sisäverhouslevyjen tilapäinen kastuminen 

Kosteiden tai märkien levyjen lujuus on pääsääntöisesti pie-

nempi kuin kuivien. Seuraavassa esitetään keinoja tilapäisesti 

ja kohtuullisesti kastuneiden levyjen kuivaamiseksi. Ennen kuin 

kuivatut levyt asennetaan paikoilleen tai rakenteet viimeistel-

lään, on tarkistettava, että kostuminen ei ole vahingoittanut 

levyjä esim. kartongin irtoamisen, homehtumisen tai muodon-

muutosten muodossa.
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Jos nippu on kastunut vain vähän ja kuivumisolosuhteet ovat 

hyvät, voidaan levyjen antaa kuivua nipussa. Jos nippu on 

kastunut runsaammin tai kuivumisolosuhteet eivät ole suotuisat, 

on nippu purettava ja levyt kuivattava yksitellen tasaisella alus-

talla alustukien päällä.

Eräs tapa kuivata levyt on asentaa ne väliseinään. Levyt kiinni-

tetään silloin seinään toispuoleisesti ja vain yhtenä kerroksena. 

Kun levyt ovat kuivuneet, seinä levytetään valmiiksi.

Levyjen ollessa vielä märkiä, levyjen lujuus on alhainen, mikä 

on huomioitava niiden käsittelyssä. Saumausta ja pintakäsitte-

lyä ei saa aloittaa, ennen kuin levyt ovat täysin kuivuneet.

Läpimärät ja homeiset levyt hylätään. 

Laastituotteiden käsittely ja varastointi

Laastisäkit säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa. Laasti-

pakkaus pidetään suljettuna varastoinnin ajan. Tuotteet säily-

vät oikein varastoituina vähintään 6 kk.

Käyttö ja kunnossapito

• Lattioita ei tule pestä runsaalla vedellä, elleivät

rakenneyksityiskohdat ole tehty kestämään tätä

(esimerkiksi muoviset lattianpäällysteet on nostettu

ylös seinille, kynnykset on tiivistetty, ovien vuorilistat

on jätetty irti lattiasta).

• Huolehditaan riittävästä tuuletuksesta, jotta kosteuden

tiivistyminen kylmille pinnoille vältetään.

• Märkätilojen kosteus-/vedeneristeitä ei saa vaurioittaa

eikä rakenteisiin saa päästä valumaan vettä katon tai

julkisivujen läpi.

• Tapahtuneet vuodot ja kosteusvauriot tulee korjata

välittömästi.

• Kastumisen syy ja laajuus selvitetään ja kohde

kuivatetaan nopeasti. Vaurioituneet materiaalit

vaihdetaan uusiin.
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Kipsilevyjen  
käsittelyjärjestelmä

Kipsilevyjen nostamiseen, kuljetukseen ja säilytykseen 

tarkoitettu järjestelmämme koostuu kolmesta osasta 

(levyhissi, vaunu ja varastointipukit). Kipsilevypakettia 

ei tarvitse käsitellä käsin, kun sitä siirretään levyhissistä 

vaunuun ja vaunusta pukeille.

Järjestelmä on tarkoitettu sekä 900 että 1200 mm 

leveille kipsilevyille.

Kipsilevypakettien sisäänottoon, purkamiseen ja siirtä-

miseen kuluva aika puolittuu.

Järjestelmä lisää myös työn ergonomiaa, kun raskaita 

levyjä ei enää tarvitse nostaa ja kantaa.

Käsittelyssä syntyneistä vahingoista johtuva hävikki vähe-

nee, sillä käsittely voidaan suunnitella huolellisesti.

RAKENNUSLEVYT • Käsittely ja varastointi 




