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Tyyppihyväksyntä
Tyyppihyväksyntä on Ympäristöministeriön myöntämä kan-

sallinen hyväksyntäjärjestelmä ja se myönnetään tuotteelle 

määräajaksi. Hyväksyntä voidaan myöntää tuotteelle, jolle 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK) on asetettu 

vaatimuksia. Tyyppihyväksynnän ehtona on ulkopuolinen laa-

dunvalvonta.

Tuotetta, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä, voidaan käyt-

tää rakentamiseen koko maassa. Viranomaisen on hyväksyt-

tävä tyyppihyväksytyn tuotteen käyttö rakentamisessa siten 

kuin tyyppihyväksyntäpäätöksessä on määritelty.

Knaufin tuotteilla on tyyppihyväksyntä jäykistävän rakenteen 

osalta. Tyyppihyväksytyt kipsilevyt on varustettu nipussa ole-

valla tyyppihyväksyntämerkinnällä. Uusimman voimassaole-

van tyyppihyväksynnän saa Knauf kotisivuilta www.knauf.fi tai 

soittamalla teknisen tuen numeroon 09-476 40 510.

Knauf kylpyhuonejärjestelmä
Knauf kylpyhuonejärjestelmän märkätilan puoleiset seinät 

koostuvat märkätilakipsilevyllä KH 13 tai erikoiskovalla kip-

silevyllä KEK 13 tai AQUAPANEL Indoor sementtilevyillä 

sekä tietyiltä osin kahdenkertaisella normaalilla kipsilevyllä 

KN 13 levytetyistä seinärakenteista. VTT:n myöntämä kylpy-

huonesertifikaatti on ladattavissa kotisivuilta www.knauf.fi tai 

soittamalla puhelinnumeroon 09 – 476 400.

M1 - Materiaalien päästöluokitus
Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, 

joista M1 on paras. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu 

puolueettomassa laboratoriossa ja, että se on vakioiduissa tes-

tiolosuhteissa täyttänyt neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut 

vaatimukset.

M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä ja luokituksessa asete-

taan vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kul-

keutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Luokitus myön-

netään tuotteelle kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
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Sertifioidut järjestelmät

ISO 9001 -laatujärjestelmä

Knauf Oy:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001 standardin 

mukaiset toiminnot kipsilevyjen ja rakennustarvikkeiden sekä 

alakattojen myynnissä, markkinoinnissa, varastoinnissa, lähe-

tystoiminnassa sekä kipsilevyjen valmistuksessa.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä on ympäristöasioiden hallintaa varten 

laadittu järjestelmä. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmässä yri-

tys sitoutuu jatkuvasti parantamaan ympäristötoimiaan. Yrityk-

sen toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja näin se on jat-

kuvan kehityksen kohteena. Ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 

14001 standardin vaatimukset mm. seuraavissa toiminnoissa: 

kipsilevyjen valmistus, myynti, markkinointi, varastointi sekä 

lähetystoiminta.

CE-merkintä on vaatimusten mukaisuus-

merkintä. Rakennustuotteessa merkintä 

osoittaa tuotteen täyttävän rakennus-

tuotedirektiiviin perustuvat vaatimukset. 

CE-merkinnän edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on 

voimassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai tuot-

teelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä.

Merkki edellyttää valmistajalta tiukkaa laadunvalvontaa ja mit-

tauksia. CE-merkki on Suomessa vapaaehtoinen. CE-merkin-

nän noudattamista valvoo TUKES.

Kipsilevyille on valmistunut eurooppalainen tuotestandardi, 

joka määrittelee tuotteen ilmoitettavat ominaisuudet ja niiden 

mittaustavat. CE-merkki kertoo, että tuotteet on valmistettu 

kyseisen eurooppalaisten standardin mukaisesti ja ne täyttävät 

tietyt tuotteelta vaadittavat laatuvaatimukset lujuuden ja palon-

kestävyyden osalta. Tällöin eri maissa valmistettuja tuotteita 

voidaan helpommin verrata keskenään.

Kipsilevyjen yhteiseurooppalainen tuotestandardi on vahvis-

tettu ja CE-merkinnän siirtymäaika päättyi 1.3.2007. Ylime-

noajan jälkeen ainoastaan CE-merkki on mahdollinen tuotteen 

tuoteominaisuuksien osoittamiseksi. Knauf on CE-merkinnyt 

kipsilevytuotteensa 1.10.2006 alkaen. Uudet CE-merkkisään-

nökset koskevat kotimarkkinoille tarkoitettuja rakennustuotteita, 

EU-alueelle vientiin meneviä tuotteita sekä Suomeen maahan-

tuotuja tuotteita.

Uuden eurooppalaisen standardin mukaan myös tuotteiden 

paloluokitusvaatimus on muuttunut ja paloluokitus esitetään-

kin nyt euroluokkien mukaisesti. CE-merkintä edellyttää uuden 

europaloluokituksen käyttöönottoa ja Knauf-kipsilevyt onkin 

A2-s1,d0 paloluokiteltu, mikä korvaa pitkälti aiemman Suo-

men Rakennusmääräyskokoelman A2/1997 mukaisen pala-

maton -luokituksen. 

Uudet tyyppimerkinnät

CE-merkinnän myötä kipsilevyt tullaan merkitsemään euroop-

palaisen standardin osoittamalla tavalla. Jokaisella levytyy-

pillä on oma kirjaintunniste. Kirjainselitteet on esitetty ohessa:

Uusi merkintä Nykyinen merkintä

A  Knauf Normaalilevy KN 13

IR  Knauf Erikoiskova KEK 13

EH2  Knauf Tuulensuojalevy KXT 9

H2IR  Knauf Märkätilalevy KH 13

DIR  Knauf Lattialevy KL 15

F  Knauf Palonsuojalevy KPS 15

Knauf Oy:n sertifioituun laatu- ja ympäristöjärjestelmään (ISO 

9001, ISO 14001) sisältyy kipsilevyjen osalta valmistus, 

myynti, markkinointi, varastointi sekä lähetystoiminta.
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Liittymärakenteiden tiivistys tehdään kartonkisaumanau-

halla ja kipsipohjaisella tasoitteella tai elastisella saumamas-

salla. Tarvittaessa sauman reuna on viistettävä, jotta tasoite 

täyttää reuna-alueen kokonaan.

Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa 

tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epä-

tasainen.

• Maksimikorkeus teräsrankaisella EI 30 seinällä on 3600 mm  

 ja EI 90 seinällä 4000 mm. Sitä korkeammat seinät on tuet- 

 tava erikseen mitoitetulla lisä- ja vahvistusrangoilla.

• Maksimikorkeus puurankaisella EI 30 seinällä on 3300 mm  

 ja EI 90 seinällä 3800 mm. Sitä korkeammat seinät tuetaan  

 erikseen lisä- ja vahvistusrangoilla tai muulla luotettavalla  

 tavalla.

• Kivivillaeristeenä on Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan  

 täyttävä.

• Eristeiden paikallaanpysyvyys on varmistettava tulipalotilan 

 teessa rangan uuman selkäpuolelle asennetuilla, vähintään  

 38 mm:n pituisilla litteäkupukantaisilla ruuveilla tai niitä vas 

 taavilla mekaanisilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeitä tulee asentaa  

 3 kpl/eristelevy.

• Levysaumoissa käytetään kartonkisaumanauhaa ja ne tasoi 

 tetaan kipsipohjaisella saumatasoitteella. Myös liittymära 

 kenteet tiivistetään kartonkisaumanauhalla ja kipsipohjai 

 sella saumatasoitteella.

• Levyinä voidaan käyttää reunaohennettua tai -ohentama- 

 tonta kipsikartonkilevyä.

• Puurangan koko on vähintään 66x42 mm rakennekuvien  

 mukaan.

• Teräsrangan koko on vähintään 66x35. Teräsrangan profii 

 lin paksuus tulee olla ≥ 0,56 mm.

• Teräsrangan tulee olla 10-20 mm seinäkorkeutta lyhyempi.

KN 13   normaali kipsilevy

KEK 13  erikoiskovakipsilevy

KPS 15 palonsuojakipsilevy

Asennusohjeet

Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien 

paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa 

noudatetaan viranomaismääräyksiä ja –ohjeita.

Seuraavilla sivuilla on esitetty osastoivat metalli- ja puurunkoi-

set seinärakenteet, osastoivat ja kantavat sekä kantavat puu-

runkoiset ulkoseinärakenteet sekä lisäksi osastoivat ja kantavat 

sekä kantavat ylä- ja välipohjarakenteet.

• Osastoivat seinärakenteet; liitteet 1 - 21

• osastoivat ja kantavat sekä kantavat puurunkoiset   

 seinät on esitetty rakennekuvineen liitteissä 22 - 24

• osastoivat ja kantavat sekä kantavat puurunkoiset ylä- ja  

 välipohjat on esitetty rakennekuvineen liitteissä 25 - 27

Osastoivat seinärakenteet on koottuna taulukkomuotoon. 

Niistä on myös esitetty erikseen kunkin seinärakenteen vaaka- 

ja pystyleikkaukset sekä liittymä seinään ja kulmaleikkaus.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon toisella puolen
- ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400 mm
- kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm
- levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,5 x 25 mm, kiinnikeväli levyn reunoilla k200 ja keskellä k300
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
- kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon toisella puolen
- ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
- kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
- liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
- alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
- päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli Levyn reunoilla k200 ja keskellä k300.
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k900, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3100 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja vaakaprofiililla k200.
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13/900 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin, alin levy symmetrisesti pystyrankaan nähden, päällimmäisen levykerroksen saumat pystyrangoilla.
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  poikittaisranka, seinäkorkeus enintään 2755 mm yhdellä ML-900 poikittaisrangalla. Kun seinäkorkeus on 2766-3400 käytetään kahta ML-900 poikittaisrankaa.
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla.

1 Knauf Kipsilevy KN 13 (900 mm). Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k900 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
2a Poikittaisranka (900-rankajärjestelmä)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13 mm Knauf –kipsilevy rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k600
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k200 ja keskellä k300
-  Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300
-  Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. aroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
-  Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2 x 38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 95 mm (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsilevyä rungon molemmin puolla
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 25 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.
-  Kivivillaeriste esim Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristeen paikallaanpysyvyys varmistetaan litteäkupukantaisilla ruuveilla ≥ 4,2x38 mm, kiinnikkeitä 3 kpl/eristelevy.

1 Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
4 Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä KPS 15 rungon toisella puolen
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi Knauf Palonsuojakipsilevy KPS 15 rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,5 x 35 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi Knauf Palonsuojakipsilevyä KPS 15 rungon molemmin puolin
-  ranka ≥ 66 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  kisko ≥ 66 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 35 mm. Kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, minimipituus 51 mm. Kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300.

1 Knauf Palonsuojalevy KPS 15.
2 Ranka ≥ 66 x 35 k600 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
3 Kisko ≥ 66 x 30 (ohutlevyprofiili ≥ 0,56 mm)
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon toisella puolen
-  puuranka ≥ 66x42 mm k600, kiinnitys seinään k400 mm
-  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8x32 mm, kiinnikeväli levyn reunoilla k200 ja keskellä k300
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66 x 42 k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66 x 35 
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon toisella puolen
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600, kun paloaltistus sallittu vain levypinnan puolelta. Kiinnitys seinään k400 mm.
    Kun paloaltistus sallittu myös puurangan puolelta, puurangan koko on ≥ 66*55 mm (hiiltymä 0,8 mm/min).
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi  13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon molemmin puolin
-  puuranka ≥ 66x42 mm k600, kiinnitys seinään k400 
-  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x42 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf –kipsikartonkilevyä rungon molemmin puolin
-  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
-  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla ≥ 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  ohjauspuu ≥ 95mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 95mm
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  yksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevy rungon kummallakin puolella
-  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400 
-  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla, pituus min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli reunoilla k200  ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600 
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf-kipsikartonkilevyä rungon molemmilla puolin
-  puuranka ≥ 66x45 mm k600, kiinnitys seinään k400
-  ohjauspuu ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja levyn keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm k600
3. Ohjauspuu ≥ 66x35 mm
4. Kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.  
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-  puuranka ≥ 66x45 mm, k600
-  ohjauspuu ≥ 95 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  kivivillaeriste, esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä. Eristelevyjen paikallaanpysyminen palotilanteessa levypinnan pudottua varmistettava. 
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alimman levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäisen levyn kiinnitys kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm, k600
3. Ohjauspuu ≥ 95 mm
4. Kivivillaeriste: Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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Rakentamisessa huomioitavaa:
-  kaksi 13 mm Knauf -kipsikartonkilevyä rungon kummallakin puolella
-  puuranka ≥ 66x45 mm, k600 (kaksoisrunkoseinä)
-  ohjauspuut ≥ 66x35 mm, kiinnitys lattiaan ja kattoon k400
-  kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
-  liittymärakenteiden tiivistys tehdään käyttökohteeseen soveltuvalla saumanauhalla ja tasoitteella tai elastisella saumamassalla
-  alempi levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 32 mm, kiinnikeväli k600
-  päällimmäinen levy kiinnitetään kipsilevyruuveilla min. 3,8 x 45 mm, kiinnikeväli reunoilla k200 ja keskellä k300

1. Knauf Kipsilevy KN 13, KEK13. Reunaohennettu tai -ohentamaton.
2. Puuranka ≥ 66x45 mm
3. Ohjauspuut ≥ 66x35 mm
4. Kaksinkertainen kivivillaeriste esim. Paroc UNS 37 tai jäykempi. Runkotilan täyttävä.
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KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄTKANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
-  levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
-  ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
-  puuranka väliseinissä ≥45x95 mm, (kertopuu ≥39x92 mm), k600
-  osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
-  kaksoisrunkoseinässä ja R 30 ja R 60 seinissä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
-  asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x Knauf KN 13, KEK 13 tai KPS 15
2. Paroc UNS 37 (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45x95 mm, k600
4. Knauf KTS9
5. Koolaus vaakaan ≥ 45x45, k600 + Paroc UNS 37 (IL)
6. Julkisivuverhous
7. 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
8. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
-  levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
-  ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
-  puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
-  osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
  Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
-  eristeenä lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3), ISOVER KL
-  asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1. 1 x KPS 15
2. 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3. 2 x KPS 15 (levysaumat limitettävä)
4. Eriste, lasivilla (tiheys väh. 15 kg/m3) tai kivivilla 
5. Puuranka ≥ 45 x 145 mm, k600
6. Puukoolaus ≥ 45 x 45 mm vaakaan, k600 + lasivilla KL
7. Puuranka ≥ 45 x 95 mm, k600 
8. Knauf KTS 9 
9. Julkisivuverhous
10. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
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KANTAVAT OSASTOIVAT ULKOSEINÄT KANTAVAT OSASTOIVAT VÄLISEINÄT

Rakentamisessa huomioitavaa:
-  levyt kiinnitetään liitteen 28 ohjeen mukaisesti
-  ulkoseinän luokituksessa on otettu huomioon sisäpuolinen palo. Julkisivurakenteissa on otettava huomioon  RakMK E1:n asettamat vaatimukset.
-  puuranka väliseinissä ≥ 45 x 95 mm, (kertopuu ≥ 39 x 92 mm), k600. Ulkoseinissä puuranka on ≥ 45 x 145 mm, kun rankarakenne on yksinkertainen 
-  osaston sisäisten seinien ja kaksoisrunkoseinien mitoituksessa on otettava huomioon rangan nurjahtaminen seinän tasossa.  
 Muilta osin ei palotilanteen mukaista mitoitusta tarvitse erikseen suorittaa.
-  kaksoisrunkoseinissä ja R 120 seinässä on suunniteltava tukirakenne, joka estää rangan nurjahtamisen seinän tasossa
-  eristeenä Paroc UNS 37 (IL)
-  asuinrakennuksen lämmöneristys tehdään RakMk:n osan C3 mukaisesti

1.  2 x KPS 15 (levysaumat limitetään)
2. Kivivilla Paroc UNS 37 (IL)
3. Puuranka rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 45 x 95 mm k600 
4. Koolaus 45 x 45 vaakaan k600 + Paroc UNS 37 (IL)
5. Knauf KTS 9 
6. Julksivuverhous
7. Erikseen suunniteltu tukirakenne, joka estää rungon nurjahtamisen seinän tasossa
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
-  kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
-  palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan  
 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
-  ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
-  eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. Eristekerroksen paksuus ≥ 100 mm. 
-  palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
-  yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
-  ylä- ja välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
-  raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
-  lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
-  levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1. 2 x Knauf KN 13 tai 2 x KEK 13 (levysaumat limitetään) 
2. Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3. Palamaton mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL)

1.  1 x Knauf KPS 15 Palonsuojalevy
2.  Puukoolaus ≥ 22 x45 k400 tai metallinen joustoranka k400
3.  Kivivilla Paroc UNS 37 (IL)
4.  Ei tuetun päittäissauman taakse tukilauta 22x100 mm (ruuvit 
T29, k200) tai pelti, leveys 100 mm (ruuvit S25)
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
-  kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
-  palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia.  Kannatinjako yläpohjassa on ≤ k1200. Jos yläpohjan pääkannattajien jako on > k600, asennetaan  
 siihen toisiokannattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
-  ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
-  eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koolauksen päälle. 
-  palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
-  yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokannattajien rakennesuunnitelmissa
-  yläpohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
-  raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
-  levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1. 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2. Puukoolaus  ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka 
3.  Kivivilla Paroc UNS 37 (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eristelevyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1. 1 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2. 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3. Puukoolaus ≥ 22x45 tai metallinen joustoranka, k400
4. Puukoolaus ≥ 22x45
5. Kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1. 2 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2.  Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
3.  Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL),  
eristevahvuus ≥ 120 mm
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) koskevat lisähuomiot sekä rajoitukset
-  kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti
-  palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristikoita, levyuumapalkkeja tai vastaavia. Kannatinjako välipohjassa on ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) kannatuslistojen  
 ja toisiokannattajien mitoituksessa on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.
-  ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reunasta ≥ 10 mm
-  eristeet sijoitetaan palkin alatasoon, koolauksen päälle.
-  palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luokitusta vastaavan ajan
-  välipohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja laitteet on asennettava siten, että ne eivät heikennä rakenteen palonkestävyyttä
-  raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 kN) siirrettävä pääkannattajille 
-  lattian pintamateriaali RaMK osan E1, kohdan 8.2.2. mukaisesti
-  levyjen kiinnitys liitteen 28 ohjeen mukaisesti

1. 2 x Knauf KN 13 tai KEK 13 (levysaumat limitetään)
2. Puukoolaus ≥ 22x45 k400 tai metallinen joustoranka
3.  Kivivilla Paroc UNS 37 (IL) (100+50) mm. Villalevyt limitetään. 
Eristevahvuus ≥ 150 mm. Eristeen pysyvyys varmistetaan 3,4x100 mm 
lankanauloilla (3 kpl/eriste levyn sivu), alapaarteen/palkin reunassa.

1. 1 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitetään)
2. 1 x Knauf KN 13 tai KEK 13
3. Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4. Puukoolaus ≥ 22x45
5. Kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevahvuus ≥ 100 mm

1. 2 x Knauf KPS 15 (levysaumat limitettävä)
2. Puukoolaus ≥ 22x45, k400 tai metallinen joustoranka
4. Mineraalivilla, lasivilla ISOVER tai kivivilla Paroc UNS 37 (IL), eristevah-
vuus ≥ 100 mm
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Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyydet kaikilla kiinnitystavoilla ovat kar-
tonkipintaisesta levyreunasta 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm.

Yksinkertainen levytys Kaksinkertainen levytys
- päällimmäinen levykerros

Kaksinkertainen levytys
- alempi levykerros

Poikittaissuuntainen asennus Pituussuuntainen asennus

YLÄ- JA VÄLIPOHJAT (kipsilevyjen kiinnitys alapintaan)
Kaksinkertainen levytys. Molemmat levykerrokset kiinnitetään 
samoilla kiinnikeväleillä.

SEINÄT:

Ruuvipituudet

Koolaus Levytyyppi Alempi levy Pintalevy

Puu KN 13, KEK 13 32 mm 45 mm

Teräs  25 mm 35 mm

Puu KPS 15 45 mm 55 mm

Teräs  35 mm 51 mm
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KIINNIKEVÄLIT. Kiinnikkeiden vähimmäisreunaetäisyys (kaikilla kiinnitystavoilla) kartonkipintaisesta 
levyreunasta on 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm. Naulavälit on esitetty suluissa.  Lattialevyn 
KL 15 asennuksessa ruuveilla ja nauloilla noudatetaan samoja kiinnikevälejä.

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset  
1200 mm leveät levyt KS 6,  
KTS 9, KN 13, KEK 13, KPS 15):

LEVYTYS (tehdasvalmisteiset 900 
mm leveät levyt DN 13, DH 13, KPS 
15, KL 15):

LEVYJEN ASENNUS. Levyt asennetaan tiiviisti alustaa vasten puskusaumoin. Levyt voidaan 
asentaa oikaisurimojen varaan esim. korjaustöissä, jos levyjen taakse muodostuvat onkalot 
katkaistaan huolellisesti palon leviämistä estävällä tavalla. Katkaisu tulee suorittaa seinissä ja 
katossa kaikkiin suuntiin. Riittävä katkaisuun soveltuu esim. ≥ 45 mm leveä puurima tai  
≥ 100 mm leveä kivivillakaista.

Ruuvi- ja naulapituudet

Kiinnike Levytyyppi 1-kert. levytys 2-kert. levytys

Kipsilevyruuvi KS 6, KTS 9, KN 13,  32 X 3,9 45 X 4,2 

Naula, kanta Ø7 KEK 13, DN 13, DH 13 35 X 2,5 45 X 2,5

Kipsilevyruuvi KPS 15 45 X 4,2 55 X 4,2 

Naula, kanta Ø7  45 X 2,5 50 X 2,5

Kipsilevyruuvi KL 15 32 X 3,9 45 X 3,8 

Naula, kanta Ø7  35 X 2,5 45 X 2,5

Levyrakenteiden suojausajat

Levytys Aika

2 x 6 mm 10 min

1 x 9 mm 10 min

1 x 13 mm 10 min

1 x 15 mm 10 min
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OSASTOIVAT SEINÄRAKENTEET

Levytyypit KN 13, KEK 13 ja DB 15 k 600, 

osastoivat seinärakenteet

-  Metalliranka on vähintään 66 mm. 
-  Puuranka on vähintään 66 mm.
-  Maksimiseinäkorkeutta korkeammat seinät tuetaan erikseen mitoitetulla lisärangoilla tai muulla tavalla.
-  Osastoivissa seinissä (paloa vastaan) eristeenä kivivilla Paroc UNS 37 tai jäykempi, runkotilan täyttävä.
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LASKENTAOHJE KNAUF OY:N KIPSIKARTONKILEVYJEN
LEVYJÄYKISTYKSELLE

1  MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Jäykistävien rakenneosien suunnittelu tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan.

RakMK:n osa B1 “Rakenteiden varmuus ja kuormitukset” määrittelee kuormitukset ja B10

“Puurakenteet” käsittelee mitoitusta. Edellisten sisältö sekä niitä täydentäviä ohjeita on esitetty myös

RIL:n julkaisuina RIL 144 - 1997 Rakenteiden kuormitusohjeet ja RIL 120 - 1991 Puurakenteiden

suunnitteluohjeet. Vaihtoehtoinen suunnittelumenetelmä on Euronormit osat 1 (SFS-ENV 1991,

Kuormat) ja 5 (SFS-ENV 1995-1-1, Puurakenteiden suunnittelu) täydennettyinä kansallisilla

soveltamisasiakirjoilla (NADeilla). Kuormat on julkaistu lyhennettynä suomeksi julkaisussa RIL 201-

1999, Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Euronormi ja puurakenteiden suunnitteluohje

julkaisussa RIL 205 - 2003, Puurakenteiden suunnittelu, Euronormi.

2  LASKENTAOHJEEN SOVELTAMISALA

Tässä ohjeessa käsitellään puu- ja teräsohutlevyrungolle mekaanisin kiinnikkein koottujen yksi- tai

kaksipuolisten jäykistysseinien jäykistyskapasiteetin ja jäykkyyden määritysten suunnitteluperiaatteet.

Suunnitteluohjeet on lisäksi esitetty yksinkertaistetussa muodossa kohdassa 4.8. Levytys tehdään

Knauf Oy:n kipsikartonkilevyillä, joiden suunnitteluarvot (levyjen mekaaniset ominaisuudet) sekä

kiinnittämisessä käytettävien naulojen, ruuvien ja hakasten suunnitteluarvot perustuvat

Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntään.

3  RAKENTEIDEN TOTEUTUS

Levyjen käyttö- ja kiinnitysohjeet on esitetty Knauf Oy asennusohjeissa. Muita huomioon otettavia

seikkoja rakenteiden toteutuksessa ovat:

• Työn laadun on täytettävä yleisesti hyväksytyn rakennustavan vaatimukset.

• Rakennusaineet ja -osat tarkistetaan asianmukaisesti työmaalla ennen niiden käyttämistä. Esim.

runkotavara ja kiinnikkeet rakennepiirustusten mukaiset, levyt merkitty tyyppihyväksynnän

mukaisesti, ei kuljetusvaurioita.

• Levyt on varastoitava ja suojattava työmaalla niin, että ne eivät kastu.

• Rakenneosiin ei saa kohdistua liiallisia rasituksia varastoinnin, kuljetuksen eikä pystytyksen

aikana.

• Levyjen kostumista seinässä ulkoverhouksen vielä puuttuessa on erityisesti vältettävä. KN- ja

KEK-levyjä saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa, ei ulkoseinän rungon ulkopinnassa. KTS-levyjä

voi käyttää myös ulkoseinän rungon ulkopintaan kiinnitettyinä.

• Materiaalit on asennettava ja kiinnitettävä siten, että ne toimivat asianmukaisesti ja suunnitellulla

tavalla. On kiinnitettävä huomiota esim. kiinnikemääriin, niiden keskinäisiin etäisyyksiin sekä

reunaetäisyyksiin.

• Rakennepiirustuksissa on osoitettava selvästi levyjäykistyksessä käytettävät rakenteet tai niiden

osat ja että levyjä ei saa poistaa ilman suunnitelmaa levyjäykistyksen toteuttamisesta levyjen

irrotuksen jälkeen.
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4  RAKENTEIDEN MITOITUS

4.1  Mitoitusperiaatteet

Seinien ollessa osa rakennuksen jäykistyssysteemiä, kannattaa jäykistys toteuttaa ulkoseinien avulla.

Tällöin sisätilojen muunneltavuus säilyy ja jäykistysseinien tarkastelu on suhteellisen yksinkertaista.

Jäykistäminen pidemmälle sivulle kohdistuvaa vaakakuormaa vastaan tapahtuu jäykistävillä

päätyseinillä ja vastaavasti lyhemmälle sivulle kohdistuva vaakakuorma otetaan vastaan pidemmän

sivun jäykistysseinillä. Jos jäykistys ei ole kuitenkaan em. tavalla teknisistä tai taloudellisista syistä

perusteltua, joudutaan harkitsemaan jäykistävien väliseinien käyttöä. Tällöin vaakakuormitus

jakaantuu myös näille tasoille.

Vaakatasojen (ylä- ja välipohjat) voidaan ajatella toimivan vaakasuorina taivutusmomentin ja

leikkausvoiman rasittamina korkeina levypalkkeina. Tasoon kohdistuu vaakasuuntainen viivakuorma,

jonka synnyttämät tukireaktiot kuormittavat em. jäykistäviä seiniä.

Jäykistävien väliseinien mitoitus tapahtuu samoin kuin ulkoseinienkin. Jos jäykistäminen toteutetaan

ei-kantavan väliseinän avulla, on otettava huomioon, että tällöin väliseinän tulisi sallia ylä-/välipohjan

kantavien rakenteiden pystysuuntainen liike muuttumatta itse kantavaksi ja samalla kuitenkin

vastaanottaa vaakakuormia jäykistääkseen rakennusta. Käytännössä tätä on hankalaa toteuttaa.

Vaakakuormien jakautuminen jäykistysseinille määräytyy kuormia siirtävän vaakatason ja seinien

jäykkyyksien suhteista. Vaakakuorma voidaan normaalisti jakaa jäykistysseinille niiden jäykkyyksien

suhteessa.

Väliseinien sijoittamisessa on otettava huomioon, että ne sijaitsevat symmetrisesti niin, ettei rakennus

pyri kiertymään vaakavoimien vaikutuksesta. Jos niitä ei voida sijoittaa riittävän symmetrisesti, tästä

aiheutuva vääntöefekti on otettava mitoituksessa huomioon. Rakennesuunnittelija joutuu

tapauskohtaisesti arvioimaan, milloin näin tehdään.

Vääntöefekti käsitellään siten, että ensin määritetään rakennuksen vääntökeskiön sijainti, jonka

jälkeen voidaan määrittää ulkoisen kuormituksen aiheuttama vääntömomentti. Lopuksi

kuormitusresultantit ja vääntömomentti jaetaan jäykistäville seinille.

Yläpohjarakennetta voidaan hyödyntää helposti jäykistävänä tasona. Levyt kiinnitetään suoraan

kattokannattajiin tai niihin kiinnitettyihin sekundääripalkkeihin. Kiinnikkeisiin kohdistuvaan levyn

omaan painoon on varauduttava erityisen huolellisella kiinnittämisellä niin, ettei kanta läpäise

kartonkipintaa.

Välipohjissa ongelmallista on aukkojen vaikutus välipohjan jäykistystekniseen toimintaan, esim.

portaiden kohdalla. Mahdolliset aukot tulisi sijoittaa levykentän keskivaiheille, jolloin

taivutusmomentin aiheuttama veto- ja puristusrasitus koolausrakenteisiin sekä leikkausvoiman

aiheuttama leikkaus välipohjalevyihin ovat pienimmillään.

Suurempien aukkojen yhteydessä on varmistettava, että voimat voivat siirtyä aukon ohi. Puristus- ja

vetovoimat siirretään puristussauvojen, yhteen liitettyjen levyjen ja esim. teräslattojen avulla.

Leikkausvoimien siirtämisen varmistamisessa on tärkeää, että levyt on kiinnitetty aukkojen

ympäristössä luotettavasti puristussauvoihin ja palkkeihin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös

siihen, että ylemmän kerroksen jäykistävien seinien ankkurointivoimat tulevat asianmukaisesti

siirretyiksi välipohjan välityksellä alemman kerroksen jäykistäville seinille.
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4.2  Murto- ja käyttörajatilatarkastelut

Murtorajatilamitoituksessa tarkistetaan, ettei laskentakuorman aiheuttama suurin liitosvoima ylitä

liitoksessa käytettävän kiinnikkeen laskentalujuutta. Lisäksi tarkistetaan levyn lommahdusvarmuus

sekä seinän ankkurointikestävyys ja vaakakuormien aiheuttamat pystytolppien lisäpuristusvoimat.

Seinärungon ulkopinnan KTS-levyjen mitoitus on tehtävä kosteusluokassa 3, ellei voida olla varmoja

siitä, että levyt eivät ole päässeet kastumaan ennen ulkoverhouksen asentamista.

Käyttörajatilamitoituksessa tarkistetaan, ettei laskentakuorman aiheuttama vaakasuora

kokonaissiirtymä ylitä kyseiselle rakenneosalle sallittua vaakasuoran siirtymän arvoa.

4.3  Tuulikuormien jakaminen

Tuulikuorma jaetaan perustusten ja vaakatasojen (ylä- ja/tai välipohjat) kesken. Kuormitus siirtyy

vaakatasoilta ulokkeina toimiville jäykistysseinille ja niiltä edelleen ankkuroinnin välityksellä

perustuksille. Esimerkki kuormien jakamisesta 1- ja 2-kerroksisille rakennuksille on esitetty kuvassa 1

(kuvaan viitataan myöhemmin esimerkkilaskennassa kohdassa 5).

Rakennuksen kantaviin rakenteisiin kohdistuva pystykuorma muodostuu rakenteiden omasta painosta,

lumikuormasta, imutuulikuormasta ja henkilökuormasta. Levyjäykistysmitoituksen murtorajatilatar-

kasteluissa pystykuorma on 0,9 x oma paino. Käyttörajatilatarkasteluissa oman painon osavarmuus-

kerroin on 1,0.

Vaakakuorma muodostuu tuulikuormasta sekä lisäksi pystykuormien aiheuttamasta lisävaakavoimasta

H, joka johtuu rungon pystyrakenteiden mahdollisesta vinoudesta tai kuormien oletettua

epäedullisemmasta vaikutussuunnasta. Kevyillä rakennuksilla lisävaakakuorma H on pieni

(käytännössä ale 5 % kokonaisvaakakuormasta). H ≤ N/150, jossa N on pystykuormien summa

lisävaakakuorman vaikutusalueella, ks. tarkemmin RIL 144-2002, kohta 6.5. (H ei ole mukana ao.

tarkasteluissa.)

Kuhunkin jäykistysseinään kohdistuu ylä- tai välipohjatason välityksellä vaakasuoran tuulikuorman

aiheuttamat tukireaktiot. Kuvassa 1 on esitetty pitkää sivua vastaan kohtisuorasta tuulikuormasta

syntyvät pistekuormat F0…F4 ja ankkurointivoimat N1 ja N2 sekä päätyseinää vastaan kohtisuorasta

tuulesta syntyvät vaakapistekuormat FL0…FL2 sekä ankkurointivoimat NL1 ja NL2. Pistekuormat

siirtyvät edelleen ankkuroinnin välityksellä alemmille kerroksille ja muodostavat alempiin

jäykistysseiniin kohdistuvien pistekuormien kanssa sen kokonaiskuormat. F0- ja FL0-kuormat siirtyvät

suoraan perustuksille.

Valitaan esimerkkilaskentaa varten (RIL 144-2002) vaakasuora tuulikuorma katto- ja

seinärakenteeseen maastoluokasta III eli

( )qk = ⋅ =0 49 0 468
10

0 32

, ,
,

kN/m2 ⇒

qw = µk ⋅ qk = 1,3 ⋅ 0,46 = 0,59 kN/m2.
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a = 1,5 m

H = 2,8 m

H = 2,8 m
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N1
N1

N2 N2

a = 1,5 m

H = 2,8 m
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N1 N1

L1

L0
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wL2
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w
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0
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linja

w0

w 1

F1

F2

F0

F
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F1

L1F

L0
F

L0
F

FL2

wL1
F

wL1

wL0

L0
F

FL2

L1F

NL1

L1F

L1F

F0

N

NL1

L1F

L1F

FL2

L2

FL2

B = 9,6 m

L = 9,5 m

B = 9,6 m

L = 9,5 m

L = 9,5 m

Kuva 1. Tuulikuormien jakaminen.
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Kuvan 1 esimerkkitaloille saadaan vaakakuormien ominaisarvot (2-kerroksisen talon väliseinän

jäykkyydeksi on oletettu 2 x päätyseinän jäykkyys (1):

Viivakuormat Pistekuormat

w1 = qw ⋅ (a + 0,5 ⋅ H)

= 0,59 ⋅ (1,5 + 0,5 ⋅ 2,8)

= 1,71 kN/m

F1

F3
 (1

= w1 ⋅ 0,5 ⋅ L = 1,71 ⋅ 0,5 ⋅ 9,5 = 8,1 kN

= w1 ⋅ 1,0 ⋅ L = 1,71 ⋅ 1,0 ⋅ 9,5 = 16,2 kN

w2 = qw ⋅ H

= 1,65 kN/m

F2

F4
 (1

= F1 + w2 ⋅ 0,5 ⋅ L = 8,1 + 1,65 ⋅ 0,5 ⋅ 9,5 = 15,9 kN

= F3 + w2 ⋅ 1,0 ⋅ L = 16,2 + 1,65 ⋅ 1,0 ⋅ 9,5 = 31,9 kN

wL1 = qw ⋅ (0,5 ⋅ a + 0,5 ⋅ H)

= 1,27 kN/m

FL1 = wL1 ⋅ 0,5 ⋅ B = 1,27 ⋅ 0,5 ⋅ 9,6 = 6,1 kN

wL2 = qw ⋅ H

= 1,65 kN/m

FL2 = FL1 + wL2 ⋅ 0,5 ⋅ B = 6,1 + 1,65 ⋅ 0,5 ⋅ 9,6 = 14,0 kN

4.4  Mitoituskaavat rungon pystyvoimille ja ankkuroinnille

Runkotolppien mitoituksessa pystysuuntaisiin normaalivoimiin lisätään vaakakuormasta syntyvät

puristusvoimat ja vähennetään vetovoimat. Laskennalliset tarkastelut tulevat yksinkertaisiksi, jos

jäykistysseinä kiinnitetään perustuksiin niin, ettei seinä pääse liukumaan eikä nousemaan nurkistaan.

(Nousemisen varmistamiseksi riittää, jos rakenteen oman painon mitoituskuorma on suurempi kuin

nostovoima). Tällöin pystysuuntaisten normaalivoimien aiheuttama lisäys kiinnikevoimiin on hyvin

pieni ja voidaan jättää huomioon ottamatta.

Seinän nouseminen nurkista voidaan estää myös levyn kiinnittämisellä alajuoksuun (jonka

nouseminen on tietysti varmistettava). Tämä lisää kuitenkin kiinnikkeisiin kohdistuvaa voimaa, ks.

kohta 4.8.

Kuvassa 2 on esitetty neljästä levystä koostuva

jäykistysseinä, jonka yläkulmaan kohdistuu

vaakasuuntaisesta tuulesta mitoitusvaakakuorma

Fv,d. Seinän reunimmaiset pystytolpat on

ankkuroitu perustuksiin. Vaakakuormasta syntyy

reunimmaisiin tolppiin puristava voima Fc,d ja

vetävä voima Ft,d.

Puristusvoima reunatolpan mitoittamisessa

vaakavoimasta:

• F F h B
c d v d, ,, /= ⋅ ⋅0 67 , kun levytys on

molemmilla puolilla runkoa

• F F h B
c d v d, ,, /= ⋅ ⋅0 75 , kun levytys on vain

toisella puolella runkoa

b1 b1 b1b2

Fc,d Ft,d

Fv,d

h

Fv,d

B

Kuva 2. Jäykistysseinän tolppien

puristus- ja vetovoimat.
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Vedetyt reunatolpat ankkuroidaan suoraan alustaansa. Vaakavoimasta aiheutuva voima

• F F h B
t d v d, , /= ⋅

Teräsohutlevyrankojen puristettujen tolppien mitoituksessa voidaan tukeutua profiilien valmistajien

kapasiteettitaulukoihin. Esim. Rautaruukin termorankaseinäprofiileille on esitetty seinätolpan

mitoituskäyriä: esite “Rannila, Termoranka, Ulkoseinien runkorakenne-järjestelmä” tai

http://www.rannila.fi.

Seinärakenne ankkuroidaan vaakavoimaa Fv,d vastaan alajuoksuun ja perustuksiin liukumattomaksi.

Kiinnitykselle tarkistetaan ehto (ks. esimerkki kohdassa 5.2)

F Fq qd≤

jossa Fq on vaakaliitokseen kohdistuva laskentaleikkausvoima = Fv,d

Fqd on vaakakiinnityksen laskentaleikkauslujuus.

Ankkurointikiinnitys pystyvoimaa vastaan tarkistetaan ehdosta

F Ft fd≤

jossa Ft on pystykiinnitykseen kohdistuva laskentavetovoima = Ft,d

Ffd on pystykiinnityksen laskentaleikkauslujuus.

4.5  Levyn lommahdus

Kun rakenteet toteutetaan siten, että kiinnitykset ovat levyn reunalla ja keskirungossa ≤ k/k 300 ja

pystyrunkojako ≤ k/k 600 mm ja levyn korkeus H ≤ 2800 mm, ei Knauf Oy:n tyyppihyväksyttyjen

levyjen osalta tarvitse tehdä lommahdustarkasteluja. Tämä pätee, kun rakenteiden

jäykistyskapasiteetit määritetään tyyppihyväksyttyjen kiinnikkeiden lujuuksia vastaavilla

maksimimitoituskuormilla.

4.6  Käyttörajatilamitoitus

Vaakasuora kokonaissiirtymä on kiinnikkeiden lujuuksia vastaavilla käyttörajatilan mitoituskuormilla

aina δ ≤ H/500 eli siirtymätarkasteluja ei tarvitse tehdä.

4.7  Mitoituskaavat liitosvoimille ja siirtymille

Kirjallisuudessa on johdettu erilaisista levyjen kiinnitystavoista riippuvat kertoimet γ ja β, joita

tarvitaan ao. kaavoissa liitosvoimien ja siirtymien laskennassa. Alla edustavimmat niistä ja sisältö:

• Leskelä, Jarmo & Kilpeläinen, Mikko; Puukerrostalon seinä- ja jäykistysrakenteiden mitoitus,

Oulun Yliopisto, Rakennetekniikan Laboratorio, Julkaisu 52, Oulu 1996 (kiinnikkeiden jakoväli

aina tasavälinen myös keskitolpassa, reunatolppa ankkuroitu, esitetty myös vaakatason laskenta;

ks. alla kaavat 3 ja 4).

• Källsner, Bo; Skivor som vindstabiliserande element vid träregelväggar, träteknisk rapport Nr 56,

Stockholm, 1984 (kiinnikkeiden jakoväli tasavälinen, mutta voi olla erilainen pysty-, vaaka- ja

keskirangoissa, reunatolppa ankkuroitu).

• Kortesmaa, Markku; Puurakenteet 4, Laskentamenetelmät, Rakentajain Kustannus Oy, Helsinki

1981 (kiinnitykset vain levyn reunoilla ja tasavälein, reunatolppa ankkuroitu tai ei; ks. kuva 4).
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Kuvassa 3 on esitetty RIL 120 - 1991 Puurakenteiden suunnitteluohjeet mukaiset nomogrammit

seinärakenteiden γ- ja β-kertoimien laskemiseksi (perustuu em. Markku Kortesmaan julkaisuun).

Kiinnikkeet sijaitsevat tasajaolla levyn reunassa. Nomogrammeissa ei ole otettu huomioon

keskitolpan kiinnitysten vaikutusta kiinnikevoimaan eikä jäykkyyteen. Tämä vaikutus voidaan

pienenä jättää ottamatta huomioon; nomogrammista saadaan n. 2…5 % suuremmat kiinnikevoimat ja

taipumat verrattuna siihen, että keskiranka kiinnitetään k/k 300…100 mm eli saadaan varmalla

puolella olevia tuloksia.

Erikoistapaukset 1/n - bN/hQ = 0 eli γ-nomogammissa vasemman puoleinen kuvaaja, jossa γ ≈ 1 ja

1/n2 - bN/nhQ = 0 eli β-nomogrammissa alin kuvaaja vastaavat tapausta, jolloin elementin nurkka on

ankkuroitu perustuksiin. Muissa kuvaajissa vaakavoimasta aiheutuva momentin kaatava vaikutus (jos

ei ankkurointia tai oma paino < N) rasittaa myös kiinnikkeitä, ja γ- ja β-kertoimet tulevat pienillä

pysty/vaakavoimasuhteilla suuriksi.

( )
( ) ( )

γ =






 −








 +

+














+

+
3

1 3

3 1

9

3

2

2

h

b n

Nb

Qh

h
b

h
b

h
b ( ) ( ) ( )

β = −
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+
+
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3
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3

6

3 1
2 2 3
n n

Nb

Qh h
b

h
b

h
b

Kuva 3. Jäykistysseinän lujuutta laskettaessa tarvittava kerroin γ ja muodonmuutoksia laskiessa

tarvittava kerroin β.
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4.8  Käytännön suunnitteluohjeet

Alustasta irtoamista vastaan varmistetun (pystykuormitus tai ankkurointi), ulokkeenomaisesti

toimivan seinän jäykistyskapasiteetti yläreunassa vaikuttavalle tasonsuuntaiselle vaakavoimalle

voidaan määrittää kaavasta (levytys on yksipuoleinen):

( )F f b b b cv d v d i, , /= ⋅ ⋅∑ 1

2

1 (5)

jossa fv,d on kiinnikkeen leikkauskapasiteetti

b1 on leveimmän levyn leveys

bi ovat muiden levyjen leveydet

c on kiinnikeväli.

Jos kaikki levyt ovat tasaleveitä, supistuu yhtälö muotoon

F n f b cv d v d, , /= ⋅ ⋅ (6)

jossa b on levyn leveys ja n levyjen lukumäärä.

Jos jäykistysseinän yksittäisissä levyissä on ovi- tai ikkuna-aukkoja, nämä levyt eivät ole mukana

leikkauksen kokonaiskapasiteettia laskettaessa. Kunkin ehjän levyosan ankkurointi on varmistettava

erikseen kuten kuvassa 4 on osoitettu. Vaakavoima jaetaan seinäosille niiden jäykkyyksien suhteessa,

käytännössä leveyksien suhteessa.

Fv,d

ankkurointi ankkurointi ankkurointi

1,2 2,41,2 1,21,21,4 0,9

Kuva 4. Jäykistysseinäyhdistelmän ankkurointipisteet, kun seinässä on aukollisia osia. Huom. Fv,d voi

vaikuttaa molemmissa suunnissa.

Em. kaavoissa (5) ja (6) ei ole siis γ-kerrointa, koska γ ≈ 1. Jos jäykistysseinää tai -yksikköä ei ole

ankkuroitu nurkastaan perustuksiin (tai oman painon mitoituskuorma Ng,d < Ft,d), täytyy kiinnikkeen

leikkauskapasiteetit laskea kohdan 4.7 mukaisesti ja γ-kertoimet valitaan kuvasta 3.

Jos rungon molemmin puolin on samantyyppiset ja n. samanpaksuiset levytykset (esim.

kipsikartonkilevyjä), voidaan kapasiteetti laskea molempien summana. Vaakakuorma jaetaan levyjen

kesken niiden jäykkyyksien suhteessa (ks. laskentaesimerkki kohdassa 5.2). Kahdesta (tai

useammasta) päällekkäisestä levystä kapasiteettiin lasketaan vain alimmaisin. Jos levytykset ovat

erilaiset, otetaan heikomman puolen leikkauskapasiteetista huomioon vain puolet.

Edellytykset yo. kaavojen käytölle ovat

• Seinässä ei ole 200 x 200 mm suurempia aukkoja.

• Kiinnikeväli on vakio jokaisen levyn reunalla.

• bi ≥ 600 mm.
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Lisäksi kiinnityksissä noudatetaan seuraavia ehtoja:

• Kiinnikkeiden minimijakoväli on n. 100 mm.

• Ruuviväli levyn reunoilla on max 200 mm.

• Naulaväli levyn reunoilla on max 150 mm.

• Muualla, esim. levyn välituella ruuvien ja naulojen maksimiväli on 300 mm.

• Hakasvälin maksimi on kaikkialla 150 mm.

• Kiinnikkeiden reunaetäisyys levyn kartonkipintaisesta reunasta on min 10 mm ja reunaetäisyys

levyn leikatusta reunasta on min 25 mm. Kavennetulla levyllä sallitaan pystyreunassa etäisyys

leikatusta reunasta min 15 mm.

• Kiinnikkeiden reunaetäisyydet puurungon reunoista (suluissa teräsrungon vastaavat) ovat

pystyrungon eli levyn pituussuunnan reunasta min 10 mm (5 mm), vaakarungon reunasta eli levyn

poikittaissuunnan reunasta min 15 mm (10 mm) ja rungon päistä min 30 mm (10 mm).

4.9  Tyyppihyväksytyt kiinnikkeet

Taulukossa 1 on määritelty ne kiinnikkeet, joita voidaan käyttää Knauf Oy:n levyjen

levyjäykistysmitoituksessa.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinnikkeiden käyttö edellyttää Ympäristöministeriön hyväksymän

testauslaitoksen lausuntoa kiinniketyypin soveltuvuudesta ko. levyn tai levyjen levyjäykistyksessä.

5  ESIMERKKILASKELMAT

5.1  Yleistä

Levyjen käyttöolosuhteet ovat RakMK B10:n mukaiset eli KN- ja KEK-levyjen olosuhde on

sisäkuiva (kosteusluokka 1), jolloin suhteellisen kosteuden RH kuukausikeskiarvon on oltava RH <

0,6 (ko. levyjä voidaan käyttää vain rungon sisäpuolella). KTS-levylle on määritetty lujuuksia sekä

ulkokuivassa olosuhteessa (kosteusluokka 2; 0,6 ≤ RH < 0,8) ja kosteassa olosuhteessa

(kosteusluokka 3; 0,8 ≤ RH < 0,95). Kuormituksen aikaluokka on C. Sahatavaran lujuusluokka vastaa

T24:ää ja teräsohutlevyn S355.

Knauf Oy:n levyt kiinnitetään tyyppihyväksytyillä kiinnikkeillä (taulukko 1). Niille on määritetty

ominaislujuudet fvk (taulukko 3). Kun levyjäykistysmitoituksessa käytetään em. ominaislujuuksia ja

noudatetaan kohdassa 4.8 esitettyjä ehtoja kiinnikkeiden keskinäisistä etäisyyksistä ja

reunaetäisyyksistä, ei tarvitse suorittaa vaakasiirtymän käyttörajatilatarkastelua. Myöskään levyn

lommahdustarkasteluja ei tarvitse tehdä, jos em. lisäksi pystyrunkojako on ≤ 600 mm. Tarvittaessa

em. tarkasteluja tehtäessä käytetään levyille taulukossa 2 esitettyjä kimmo- ja liukukertoimen arvoja

sekä taulukossa 4 esitettyjä kiinnikkeiden siirtymäkertoimia.

Rakenteiden lujuusmitoitus voidaan tehdä kohdan 4.7 kaavaa (1) käyttäen tai yksinkertaisemmin

kuvan 7 mitoitusdiagrammeja käyttäen. Diagrammeissa on esitetty mitoitusvaakakuorman

maksimiarvot 1,2 m levyiselle seinäyksikölle eri levytyypeille ja niiden kiinnikkeille kiinnitysjaon

funktiona. Diagrammit on laadittu kohdan 4.8 kaavan (6) perusteella.
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5.2  Esimerkki: seinän mitoitus

Tarkastellaan oheisen kuvan 5 seinää, mitat ks. kuva 4, kuormitukset kuvan 1 mukaiset:

• KTS-levyt b x h = 1,2 x 2,6 m toisella puolella runkoa

• FL1 = 6,1 kN (ks. kuvan 1 kuormien laskenta)

• Arvioidaan oman painon mitoituskuormaksi (yläpuoliset

rakenteet + seinän oma paino, osavarmuuskerroin 0,9)

pystytolpan kohdalla Ng,d ≈ 3,6 kN.

FL1 jakaantuu seinäyksiköille a, b ja c leveyksien suhteessa:

• Fa = Fc = (1,2/5,7) ⋅ FL1 = 1,27 kN

• Fb = (3,3/5,7) ⋅ FL1 = 3,53 kN

Mitoitusvaakakuormiksi saadaan:

• Fav,d = 1,6 ⋅ 1,27 = 2,05 kN

• Fbv,d = 1,6 ⋅ 3,53 = 5,64 kN

Tarkastellaan seinäyksikköä a) b x h = 1,2 x 2,6 m:

• Vaakavoimasta syntyvä vetovoima reunatolppaan

F F h b
at d av d, , /= ⋅ = 2,05 ⋅ 2,6/1,2 = 4,44 kN > 3,6 kN eli

I) tolppa ankkuroidaan (nostovoimalle 4,44 - 3,6 = 0,84

kN) suoraan perustuksiin tai II) ankkurointi lasketaan

kiinnikkeiden varaan (ja alajuoksu kiinnitetään em.

nostovoimalle).

• Lasketaan γ-kertoimet kuvan 3 yhtälöistä ja saadaan em. vaihtoehdoille I ja II: γI = 1.04 ja γII =

2,18 (n =1, N = 3,6 kN ja Q = 2,05 kN) ja γII/γI = 2,1 eli jos tolppaa ei ankkuroida suoraan

perustuksiin, kiinniketiheys on 2,1-kertainen ankkuroituun tapaukseen verrattuna.

Suuremmille kuormille ankkurointi tehdään teräslatalla tai -vanteilla, joka upotetaan perustuksiin tai

kiinnitetään alajuoksuihin, jotka on ankkuroitu perustuksiin. Pystyrunkoon teräkset kiinnitetään

ruuveilla. Ankkurointi voidaan myös tehdä risteävään seinään, jos se on kiinnitetty asianmukaisesti

perustuksiin. On huomattava, että jäykistysseinän yläpää on myös ankkuroitava yläpuolisiin

rakenteisiin.

Ankkurointikiinnitys pystyvoimaa vastaan tarkistetaan ehdosta F Ft fd≤ :

• Ft on pystykiinnitykseen kohdistuva laskentavetovoima = Ft,d = 0,84 kN

• Ffd on pystykiinnityksen laskentaleikkauslujuus.

• Tolppa voidaan esim. naulata risteävään seinään. Jo yhden 3,4x100 lankanaulan

laskentaleikkauslujuus Ffd = 1,7 ⋅ 1,0/1,3 = 1,31 kN ≥ 0,84 kN    OK

Seinärakenne ankkuroidaan vaakavoimaa vastaan alajuoksuun ja perustuksiin liukumattomaksi.

Kiinnitykselle tarkistetaan ehto F Fq qd≤

• Fq on vaakaliitokseen kohdistuva laskentaleikkausvoima = Fav,d = 2,6 kN

• Fqd on vaakakiinnityksen laskentaleikkauslujuus.

• Betoniperustuksiin voidaan käyttää esim. Sormat kiila-ankkuria tyyppi KAK 8 (kuumasinkitty).

Itse ankkurin kapasiteetit ovat yleensä sen kiinnityskapasiteetteja suuremmat. Ankkurin sallittu

leikkauskuormitus K20 betonissa ja 55 mm:n asennussyvyydellä on 2,6 kN, josta

laskentaleikkauslujuudeksi saadaan Fqd = 1,6 ⋅ 2,6 = 4,16 kN. Kiinnitysväliksi saadaan

c ≤ 1,2 ⋅ 4,12/2,6 = 1,92 m.

F F F

F
L1

a b c

a) b) c)

Kuva 5. Esimerkin 5.3 seinä-

rakenne.
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Kiinnikejakomitoitus, kaava (1):

F
f b

c

f b

c
c

f b

F

f
fav d

v d

I

vk

I

vk

I av d

vk

vk,

,

,
, ,

,

, , ,
,=

⋅

⋅
=

⋅

⋅ ⋅
⇒ =

⋅

⋅ ⋅
=

⋅

⋅ ⋅
= ⋅

γ γ γ1 3 1 3

1 2

1 3 1 04 2 05
0 43

Saadaan kiinnikkeiden maksimijakovälit levyn reunoilla eri fvk-arvoilla (KTS9-levy, kosteusluokka 2,

taulukko 3):

• fvk = 0,25 kN, c ≤ 0,108 m eli hakaset k/k 105 mm

• fvk = 0,35 kN, c ≤ 0,151 m eli huopanaulat k/k 150 mm

• fvk = 0,45 kN, c ≤ 0,195 m eli konenaulat k/k 150 (maksimijakoväli määrää) ja ruuvit k/k 195 mm.

• Keskitolpassa jakoväli nauloilla ja ruuveilla on 300 mm ja hakasilla 150 mm.

Jos mitoitus tehdään KTS9-levylle kosteusluokassa 3 (taulukko 3), saadaan vastaavasti eri fvk-arvoilla:

• fvk = 0,15 kN, c ≤ 0,065 m eli hakaset tulisivat liian tiheään ja joudutaan käyttämään hyväksi esim.

sisäpuolista levyä.

• fvk = 0,20 kN, c ≤ 0,086 m eli huopanaulat k/k 85 mm, vastaavasti kuin edellä.

• fvk = 0,30 kN, c ≤ 0,129 m eli konenaulat ja ruuvit k/k 130 mm

• Keskitolpassa jakoväli nauloilla ja ruuveilla on 300 mm.

Kun mitoituksessa käytetään kuvan 7

diagrammeja, jotka on laadittu kohdan 4.8

mukaisesti, saadaan kiinnikejaoiksi em. fvk-

arvoilla:

• fvk = 0,25 kN, c ≤ 0,113 m

• fvk = 0,35 kN, c ≤ 0,158 m

• fvk = 0,45 kN, c ≤ 0,203 m

• fvk = 0,15 kN, c ≤ 0,068 m

• fvk = 0,20 kN, c ≤ 0,090 m

• fvk = 0,30 kN, c ≤ 0,135 m.

Mitoitusdiagrammien käyttö (kuva 6):

Vaakakuorman laskenta-arvo Fv,d = 2,05 kN

on määritetty yhdelle 1,2 m levyiselle

seinäyksikölle eli valitaan diagrammit

kuvasta KTS-levy (RH 80 %). Pystyakselilta Fv,d:n mitoitusarvoa 2,05 kN pitkin siirrytään oikealle

haluttua kiinnikettä vastaavalle kuvaajalle ja leikkauskohdan vaaka-akselin arvo ilmoittaa tarvittavan

kiinnikejaon. Tässä tapauksessa ensin tulee vastaan katkoviivalla piirretty hakasen kuvaaja (nro 5) ,

sitten konenaulan (nro 3) ja kolmas on muiden kiinnikkeiden yhteinen kuvaaja, koska niillä kaikilla

on sama mitoituslujuus fvk = 0,45 kN. Kuvaajilta saatavat lukuarvot voidaan tarkistaa yhtälöstä

(esimerkkinä hakasen laskenta):

• c
f b

F

vk

av d

=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

1 3

0 25 1 2

1 3 2 05,

, ,

, ,
,

 0,113 m.

Molemmilla tavoilla saadaan siis lähes samat kiinnikejaot, koska käytetyt γ-arvotkin olivat lähes

samat eli 1,04 ja 1,00.

KTS-levy (RH 80 %)

0

1

2

3

4

100 150 200 250 300

k/k-jako

F
v

,d
 (

k
N

)

5

3

1, 4, 6

Kuva 6. Esimerkki KTS9-levyn

kiinnikkeiden jakovälien määrityksestä.
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Tarkastellaan kuvan 5 seinäyksikköä b) B x h = (1,2 + 1,2 + 0,9) m x 2,6 m = 3,3 x 2,6 m:

• Vaakavoimasta syntyvä vetovoima reunatolppaan F F h B
bt d bv d, , /= ⋅ = 5,64 ⋅ 2,6/3,3 = 4,44 kN >

3,6 kN eli I) tolppa ankkuroidaan (nostovoimalle 4,44 - 3,6 = 0,84 kN) suoraan perustuksiin tai II)

ankkurointi lasketaan kiinnikkeiden varaan (ja alajuoksu kiinnitetään em. nostovoimalle).

• Lasketaan γ-kertoimet kuvan 3 yhtälöistä ja saadaan em. vaihtoehdoille I ja II: γI = 1.04 ja γII =

1,56 (n = 2,6; ks. laskenta seuraavassa esimerkissä, N = 3,6 kN ja Q = 5,64 kN) ja γII/γI = 1,5 eli jos

tolppaa ei ankkuroida suoraan perustuksiin, kiinniketiheys on 1,5-kertainen ankkuroituun

tapaukseen verrattuna.

Kiinnikejakomitoitus kaavaa (5) käyttäen:

( )
( ) ( )[ ]

F f b b b c c
f f

bv d v d i

vk vk

, , /
, / , , / , ,

, ,

, ,

,
= ⋅ ⇒ =

⋅ + ⋅ ⋅

⋅
=

⋅ ⋅
∑ 1

2

1

2 2
0 9 1 2 2 1 2 1 2 1 2

1 3 5 64

2 56 1 2

7 33
⇒ = ⋅c fvk 0 42,

Saadaan kiinnikkeiden minimijakovälit levyn reunoilla eri fvk-arvoilla (KTS9-levy, kosteusluokka 2,

taulukko 3):

• fvk = 0,25 kN, c ≤ 0,105 m eli hakaset k/k 105 mm

• fvk = 0,35 kN, c ≤ 0,147 m eli huopanaulat k/k 145 mm

• fvk = 0,45 kN, c ≤ 0,189 m eli konenaulat k/k 150 ja ruuvit k/k 190 mm.

• Keskitolpassa jakoväli nauloilla ja ruuveilla on 300 mm ja hakasilla 150 mm.

Kun mitoituksessa käytetään kuvan 7 diagrammeja, on mitoitusvaakakuorma muutettava vastaamaan

1,2 m levyistä levyä. Levy-yksiköitä edellä on 2,56 kpl eli Fv,d = 5,64/2,56 = 2,20 kN ja diagrammilta

saadaan sama tulos kuin edellä.

Tarkastellaan em. vastaavaa 2-krs talon pituussuuntaisen sivun 1 krs:n seinän mitoitusta
(seinä vastaa kahta kuvan 4 seinää, aukollisia osia ei lasketa mukaan):

• KTS-levyt b x h = 1,2 x 2,6 ulkopinnassa ja KEK-levyt 1,2 x 2,6 sisäpinnassa

• Fv,d = 1,6 ⋅ FL2 = 22,4 kN

Tarkastellaan seinäyksikköä b x h = 1,2 x 2,6 m:

• Fv,d = (1,2/11,4) ⋅ 22,4 = 2,36 kN

• F F h b
t d v d, , /= ⋅  = 2,36 ⋅ 2,6/1,2 = 5,11 kN.

Tolppaa ei tarvitse ankkuroida pystyvoimaa vastaan, jos oman painon mitoituskuorma 1. kerroksen

pystytolpalle > 5,11 kN. Vaakasuunnassa seinän liukuminen on estettävä.

Jaetaan mitoitusvaakakuorma rungon molemmin puolisten jäykistyslevyjen kesken niiden

jäykkyyksien suhteessa

• F
K

K K
F

v dKTS

KTS

KTS KEK

v d, ,
=

+
⋅  ja F

K

K K
F

v dKEK

KEK

KTS KEK

v d, ,
=

+
⋅

Seinäyksikön jäykkyys lasketaan kaavasta (2)

• K
c

k

h

b

h

b G t
= ⋅ ⋅ +

⋅ ⋅











−

β
2

3

1
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Valitaan kiinnikkeiksi ruuvit maksimijaolla 200 mm ja saadaan

• K
KTS

= ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅
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• K
KEK

= ⋅ ⋅ +
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1
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• F
v dKTS,

,=
+

⋅
1151

1151 1236
2 36  = 1,14 kN

• F
v dKEK,

,=
+

⋅
1236

1151 1236
2 36  = 1,22 kN

Tarkistetaan valitut kiinnikejaot kuvan 7 diagrammeilta. Saadaan KTS-levylle kiinnikejako > 300 mm

(= 365 mm) ja KEK-levylle > 300 mm (= 491 mm) eli ruuvit k/k 200 mm    OK.

Tarkistetaan vielä jäykistysseinän vaakasiirtymä δ kaavasta (2)

Käyttörajatilan mitoitusvaakakuorma Fv,k = Fv,d/1,6 = 1,48 kN jaetaan vastaavasti kuin edellä

jäykistyslevyjen kesken niiden jäykkyyksien suhteessa ja saadaan (n =1)

• δ β= ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅









 ⋅ ⇒

c

k

h

b

h

b G t

F

n

2

3

•
( ) ( )

δ δ δ= =
+ ⋅

= =
+ ⋅

=
KTS

KTS KTS KEK v k

KTS

KEK

KEK KTS KEK v k

KEK

K K K F

K

K K K F

K

/ /, ,

=
+

=
+

=
F

K K

v k

KTS KEK

, 1480

1151 1236
 0,6 mm ≤ H/500 (= 5,2 mm)   OK.
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Mitoitusdiagrammit

KTS-levy (RH 80 %)
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KTS-levy (RH 95 %)
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104)
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6)

6

3

5
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3
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Kuva 7. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen KN, KEK ja KTS vaakakuorman maksimilaskenta-arvot

kiinnikkeiden k/k-jaon funktiona yhtä 1,2 m leveää levyä kohden.
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Taulukko 1. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen tyyppihyväksytyt kiinnikkeet.

Kiinnike Tunnus ∅ x l ∅kanta Toimittaja

DFG32EO 3,9 x 32 8,0 Oy Kartro Ab

DFHIDH32E 3,9 x 32 8,0 Oy Kartro Ab
Ruuvit

puurankaan

BTC35x2,6

NKS Pozi

2,6 x 35 7,0 Oy Telko Ab

IN03525GIPSZ 2,5 x 35 6,0 Oy Kartro Ab

BF03530PV 3,0 x 35 10,0 Oy Kartro Ab

DUO-FAST 2,5 x 35 6,0 Oy Telko Ab

Konenaulat

puurankaan

DPN 31x32KS 3,1 x 32 10,0 Oy Telko Ab

DF25E 3,5 x 25 8,0 Oy Kartro AbRuuvit teräs-

ohutlevy-

rankaan
DFB25E 3,5 x 25 8,0 Oy Kartro Ab

Hakanen

puurankaan

1,60

1,35

11,2

25
45

KG 745 Cnk

lanka

1,60 x 1,35

l = 45

hartsia 25

leveys

11,2

Oy Josef

Kihlberg Ab
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puurankaan

 16/38 NK HZ

lanka

1,59 x 1,35

l = 38

leveys

10,90 Oy Telko Ab

Taulukko 2. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen nimellispaksuudet ja -painot ja kimmokertoimet E

(MN/m2) ja liukukertoimet G (MN/m2).

Levy-

tyyppi

Pak-

suus

Paino Kosteus-

luokka

Kimmokerroin E (MN/m2) Liukukerroin

(mm) (kg/m2) Pituussuunta Poikkisuunta G (MN/m2)

KN 12,5 9,2 1 2420 1810 1060

KEK 12,5 11,9 1 3300 2260 1390

KTS 9,5 7,6 2 3060 1900 1240

KTS “ “ 3 1980 1230 670

Taulukko 3. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen levyjäykistyksessä käytettävien

kiinnikkeiden ominaislujuudet fvk (kN)

Kiinnike Levytyyppi ja kosteusluokka

KN

kl 1

KEK

kl 1

KTS

kl 2

KTS

kl 3

Puu-

ranka-

ruuvit

0,40 (1 0,65 (2

0,50 (11

0,45 (1 0,30 (1

Puu-

ranka-

naulat

0,30 (3

0,45 (3

0,45 (8

0,45 (9

0,45 (4

0,35 (3

0,30 (4

0,20 (3

Puu-

ranka-

hakaset

0,30 (5 0,40 (5

0,35 (10

0,25 (5 0,15 (5

Teräs-

ranka-

ruuvit

0,40 (6

0,35 (7

0,65 (6

0,50 (7

0,45 (6 0,30 (6

(1 Harvakierteinen, piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,9 x 32, ∅kanta ≈ 8 mm
(2 HiLo-kierteinen, piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,9 x 32, ∅kanta ≈ 8 mm
(3 Konenaula 2,5 x 35, ∅kanta ≈ 6 mm
(4 Huopanaula 3,0 x 35, ∅kanta ≈ 10 mm

1,59

38

9
,5

3

1
,3

5
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17

puurankaan

 16/38 NK HZ

lanka

1,59 x 1,35

l = 38

leveys

10,90 Oy Telko Ab

Taulukko 2. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen nimellispaksuudet ja -painot ja kimmokertoimet E

(MN/m2) ja liukukertoimet G (MN/m2).

Levy-

tyyppi

Pak-

suus

Paino Kosteus-

luokka

Kimmokerroin E (MN/m2) Liukukerroin

(mm) (kg/m2) Pituussuunta Poikkisuunta G (MN/m2)

KN 12,5 9,2 1 2420 1810 1060

KEK 12,5 11,9 1 3300 2260 1390

KTS 9,5 7,6 2 3060 1900 1240

KTS “ “ 3 1980 1230 670

Taulukko 3. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen levyjäykistyksessä käytettävien

kiinnikkeiden ominaislujuudet fvk (kN)

Kiinnike Levytyyppi ja kosteusluokka

KN

kl 1

KEK

kl 1

KTS

kl 2

KTS

kl 3

Puu-

ranka-

ruuvit

0,40 (1 0,65 (2

0,50 (11

0,45 (1 0,30 (1

Puu-

ranka-

naulat

0,30 (3

0,45 (3

0,45 (8

0,45 (9

0,45 (4

0,35 (3

0,30 (4

0,20 (3

Puu-

ranka-

hakaset

0,30 (5 0,40 (5

0,35 (10

0,25 (5 0,15 (5

Teräs-

ranka-

ruuvit

0,40 (6

0,35 (7

0,65 (6

0,50 (7

0,45 (6 0,30 (6

(1 Harvakierteinen, piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,9 x 32, ∅kanta ≈ 8 mm
(2 HiLo-kierteinen, piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,9 x 32, ∅kanta ≈ 8 mm
(3 Konenaula 2,5 x 35, ∅kanta ≈ 6 mm
(4 Huopanaula 3,0 x 35, ∅kanta ≈ 10 mm

1,59

38

9
,5

3

1
,3

5

18

(5 Hakanen KG 745 Cnk, lanka 1,60 x 1,35
(6 Porakärkinen kipsilevyruuvi 3,5 x 25, ∅kanta ≈ 8 mm, teräsrangan paksuus t = 0,7 - 1,2 mm
(7 Piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,5 x 25, ∅kanta ≈ 8 mm, teräsrangan paksuus t = 0,6 mm
(8 Konenaula 2,5 x 35, ∅kanta ≈ 6 mm

(9 Huopanaula 3,1 x 32 ∅kanta ≈ 10 mm
(10 Hakanen 16/38 NK HZ, lanka 1,59 x 1,35
(11) Ruuvinaula 2,6 x 35, ∅kanta ≈ 7 mm
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kl 3
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ruuvit
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0,45 (1 0,30 (1

Puu-

ranka-

naulat

0,30 (3

0,45 (3

0,45 (8

0,45 (9

0,45 (4

0,35 (3

0,30 (4

0,20 (3

Puu-

ranka-

hakaset

0,30 (5 0,40 (5

0,35 (10

0,25 (5 0,15 (5

Teräs-

ranka-

ruuvit

0,40 (6

0,35 (7

0,65 (6

0,50 (7

0,45 (6 0,30 (6

(1 Harvakierteinen, piikkikärkinen kipsilevyruuvi 3,9 x 32, ∅kanta ≈ 8 mm
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Taulukko 4. Knauf Oy:n kipsikartonkilevyjen levyjäykistyksessä käytettävien kiinnikkeiden

siirtymäkertoimet k (N/mm)

Kiinnike Levytyyppi ja kosteusluokka

KN

kl 1

KEK

kl 1

KTS

kl 2

Puu-

ranka-

ruuvit

800 1200 1200

Puu-

ranka-

naulat

500 700 1200 (4

850 (3

Puu-

ranka-

hakaset

500 700 600

Teräs-

ranka-

ruuvit

800 1200 1200

Kiinniketyypit ks. taulukko 3.
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Knauf kylpyhuonejärjestelmä

Knauf kylpyhuonejärjestelmä käsittää märkätilojen seinien ja lattioiden raken-

nejärjestelmän. Knauf-rakennejärjestelmän kanssa käytetään aina tässä sertifi-

kaatissa määritellyt ominaisuudet täyttäviä seinä- ja lattiarakenteiden pintara-

kennejärjestelmiä.

Knauf-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentami-

sessa märkätilan seinien ainoana tai osittaisena rakenneratkaisuna. Knauf-kyl-

pyhuonejärjestelmään kuuluvista levyistä tehdyt seinät ja lattiat voivat olla joko 

puu- tai teräsrankarakenteisia.

Sertifikaatti sisältää Märkätilakip-

silevyn KH 13, Erikoiskova kipsi-

levyn KEK 13 sekä AQUAPANEL® 

Indoor –sementtilevyn. Sertifikaatti 

on ladattavissa Knauf kotisivuilta 

www.knauf.fi tai tilattavissa Knauf 

Oy:stä puhelimitse tai sähköpos-

tilla: Puhelin 09 – 476 400, Säh-

köposti info@knauf.fi.


