
Taivutetut 
levyrakenteet
Knauf kipsilevyjä voidaan taivuttaa niin seinä- ja 
kattopinnoissa kuin erilaisissa muotokappaleissa 
kaarevaan muotoon. Ilman kosteus ja lämpötila 
vaikuttavat levyn käyttäytymiseen. Koska työmailla 
olosuhteet eivät ole vakioita, työ kannattaa aloittaa 
kokeilemalla muutamalla levyllä. Kokeilemalla löy-
detään sopiva kostutusaika ja taivutustapa. Runko-
rakenteena voidaan käyttää puu- tai teräsrankaa, 
koska taivutusperiaatteet ovat molemmissa samat. 
Kipsilevyt voidaan taivuttaa joko pitkittäissuuntaan 
tai poikittaissuuntaisesti.

Seinä- ja kattorakenteissa sovelletaan samoja peri-
aatteita. Seinissä yleisimmin käytetyn levyn pak-
suus on 13 mm, joten kaariosissa voidaan käyttää 
13 mm levyä tai 2x6.5 mm saneerauslevyä, joka 
taipuu paremmin.

Curvex ja Mitex –levyillä päästään kätevästi 
joustaviin ratkaisuihin, joissa vain mielikuvitus on 
rajana.



141

RAKENNUSLEVYT • Taivutetut levyrakenteet



142

Kipsilevyjen taivutus
Kipsilevyjen taivuttaminen työmaalla. Kipsilevy voidaan taivuttaa sekä leveys- että pituussuunnassa.

Kiinnitysvälit

Vaakasuora asennustapa soveltuu kaare-

valle osiolle useimmiten parhaiten, koska 

tällöin voidaan välttää kaarevalle osuudelle 

muodostuvat pystysaumat.

Levyn asennussuunta

Levyn asennussuunta tulee ottaa huomioon 

muotorakenteita levytettäessä. Erityisesti 

pienillä taivutussäteillä pystyyn levytetyn kip-

silevyn saumat saattavat jäädä epätasaisiksi. 

Pystylevytystä suositellaan käytettävän silloin 

kun levyn leveys kattaa koko kaarevan alueen 

eikä pystysaumoja esiinny kaarevassa osassa. 

Ruuvivälit Kuiva levy Märkä levy

A pitkät sivut 200 mm 100 mm

B lyhyet sivut 200 mm 100 mm

C keskellä 300 mm 200 mm

Kaareva
osa

Kaareva
osa

Säde Työsuoritus

r > 6000 Kuivataivutettava kipsilevy KN 13 kiinnitetään runkoon, rankaväli k200. Kisko tehdään kahdesta H50/50 profiilista, jotka leikataan 

yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k200, keskellä k300. 

6000 <r< 3000 Normaali kipsilevy KN 13 kostutetaan ja esitaivutetaan muotoonsa. Rungon rankajako on k300. Kisko tehdään kahdesta H50/50 

profiilista, jotka leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k100, keskellä k200.

3000 <r< 1500 Normaali kipsilevy KN 13 kostutetaan ja esitaivutetaan muotoonsa. Rungon rankajako on k300. Kisko tehdään kahdesta H50/50 

profiilista, jotka leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k100, keskellä k200.

2x6.5 mm Saneerauskipsilevyt KS 6 kuivataivutetaan runkoon, rankaväli k200. Kisko tehdään kahdesta H50/50 profiilista, jotka 

leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k200, keskellä k300.

2x6.5 mm Saneerauskipsilevyt KS 6 kostutetaan ja esitaivutetaan muotoonsa. Rungon rankaväli on  k200. Kisko tehdään kahdesta 

H50/50 profiilista, jotka leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k100, keskellä k200.

1500 <r< 1200 2x6.5 mm Saneerauskipsilevyt KS 6 kuivataivutetaan runkoon, rankaväli on  k150. Kisko tehdään kahdesta H50/50 profiilista, jotka 

leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k200, keskellä k300.

2x6.5 mm Saneerauskipsilevyt KS 6 kostutetaan ja esitaivutetaan muotoonsa. Rungon rankaväli on k200. Kisko tehdään kahdesta 

H50/50 profiilista, jotka leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k100, keskellä k200.

1200 <r< 600 2x6.5 mm Saneerauskipsilevyt KS 6 kostutetaan ja esitaivutetaan muotoonsa. Rungon rankaväli k200. Kisko tehdään kahdesta H50/50 

profiilista, jotka leikataan yhdeltä sivultaan ja taivutetaan. Ruuvikiinnitys reunoilla k100, keskellä k200.

1400 <r< 100 Tehdastaivutetut kipsilevyt.

Kipsilevyn taipumiseen vaikuttaa asennustapa, taivutussäde, levykoko ja levytyyppi. Myös työmaan 

kosteus ja lämpötila vaikuttavat levyn taipumisominaisuuksiin. Kostutusaika on aina työmaakohtainen 

ja oikea taivutusmenetelmä löytyykin parhaiten kokeilemalla.
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Merkitseminen

Kaaren sijoitus merkitään lattiaan ja kattoon. Merkitse kaaren ulommainen linja ja käytä apuna val-

mista kaarta tai mittalankaa. Tee rankajako taivutussäteen mukaan. Liian harva rankajako johtaa 

kulmikkaaseen kaareen.

Runkotolppien sidonnan vahvistaminen

Kaarevissa seinän tai katon osissa käytetään vaakasuoraa 0,5-1,0 mm:n paksuista sidepeltiä (< 1200 

mm välein). Sidepelti kiinnitetään runkotolppien pintaan. Sidepelti muotoilee kaaren, pitää sen muo-

dossaan ja estää runkotolppien nurjahtelun. Runkorakenteena voi olla puu- tai teräsrunko.

Ala- ja yläjuoksukiskon asentaminen

Taivutuksessa käytetään teräskulmaprofiilia, johon on tehty peltisaksilla leikkeet noin 20-30 mm 

välein. Ensin asennetaan ulkopuolen profiili kaarilinjan mukaan lattiaan ja kattoon. Sen jälkeen asen-

netaan sisäpuolen kaariprofiili. Oikea profiiliväli saadaan rankatolpan pätkää apuna käyttäen.

Kaksinkertainen levytys kaariosalle

Levysaumat sijoitetaan eri runkotolpille. Esim. Ulkokaaren sisemmän levykerroksen sauma tulee ennen 

kaarta olevalle runkotolpalle ja ulomman levytyksen sauma suoralle seinäosuudelle. Sisäkaaren saumojen 

järjestys on päinvastainen. Sisemmän levykerroksen sauma asettuu suoralle seinäosuudelle ja ulomman 

levykerroksen sauma ennen kaarta olevalle runkotolpalle. Näin rakenteesta tulee vahvempi.

Erittäin jyrkät kaaret

Kun taivutussäteen kaariosa on  600 mm, käytetään 6.5 mm:n Saneerauskipsilevyä. Kosteina ne tai-

puvat taivutussäteeltään 200 mm kaariin. Kaariosissa käytetään kaksinkertaista 6.5 mm:n levytystä, 

koska suorat osat tehdään 13 mm paksulla levyllä. Ulkokaaressa sauma sijoitetaan suoralle osalle ja 

sisäkaaressa kaaren alkuun. 

Rankojen asennus ja levytystyön aloittaminen

Kaariosassa käytetään tihennettyä rankajakoa. Rangat kiinnitetään molempiin kiskoihin lattiassa ja 

katossa teräsrankaan soveltuvaa kipsiruuvia käyttäen. Kipsilevyjä voidaan taivuttaa joko pitkittäis- tai 

poikittaissuuntaisesti. Levysauma sijoitetaan suoralle osalle ennen kaaren alkua, sillä kaaren alkupis-

teeseen sijoitettu levysauma hammastelee taivutuksessa, mikä vaikeuttaa työtä.

Kaarevan seinän levytys
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Yleistä

Knauf Saneerauslevyä (KS6) 6,5 mm on helpompi taivuttaa kuin 

12,5 mm normaalilevyä KN 13. Runkorakenteessa tulee käyttää 

vähintään kaksi KS6 –levykerrosta. Kipsilevyt voidaan taivuttaa 

kuivana tai kostutettuna joko pitkittäis- tai poikittaissuuntaisesti. 

Pystyasennuksessa levyn leveyden tulee kattaa reilusti koko kaa-

reva alue, sillä pystysauman tulee osua aina suoralle seinälle. 

Muotorakenteissa käytetään tihennettyä rankajakoa. Rankaetäi-

syyden tihentyessä rakenteen ääneneristävyys heikkenee.

Levyjen taivutus ilman muottia

Kun kaariosa muodostaa rakenteesta vain osan, voidaan tai-

vutus tehdä ilman muottia. Menetelmä soveltuu parhaiten vaa-

kasuoraan asennettaville levyille. Kostutettu levy asennetaan 

seinää vasten ja painetaan levyn pintaa varovaisesti haluttuun 

muotoon. Levyn liukuminen lattialla pitää estää. Levy ruuvataan 

aloitusreunastaan kiinni ja siitä edetään eteenpäin painamalla 

levy kiinni taas seuraavaan runkotolppaan ja kiinnittämällä 

levy ruuvein siihen. 

Kipsilevy kostutetaan vedellä rullatelaa käyttäen taivutuksen puristuspuolelta (sivu, joka kääntyy sisälle 

päin), ei kuitenkaan läpimäräksi. Vesi imeytyy levyyn paremmin, kun siihen lisätään hieman astianpe-

suainetta.

Noin puolen tunnin aikana vesi pehmentää levyä ja sen pintakartonkia. Levyt voidaan odotusaikana 

varastoida kostutetut puolet vastakkain.

Levyt kostutetaan useampaan kertaan, kunnes haluttu taipuisuus saavutetaan ja levyjä voidaan tai-

vuttaa repeytymättä. Kostutettu kipsilevy on helppo taivuttaa, mutta sitä on myös käsiteltävä varoen, 

koska se saattaa vahingoittua helposti.

Levyn reuna kiinnitetään tukipuun alle puristimia käyttäen. Levy taivutetaan ohjauspuun avulla muotin 

mukaiseksi. Kuivumista voidaan nopeuttaa lämpöpuhaltimilla. Kuivumisaika on 1-2 tuntia, jonka jälkeen 

levy on asennusvalmis. Kuivuessaan levyn lujuus ja jäykkyys palautuvat.

Kostutus ja taivutus muotin avulla

1. 2.

3. 4.

Muotoilu kuivalla levyllä

Kuivana muotoilua käytetään vain loivissa kaarissa, joiden 

taivutussäde on suurempi kuin 3000 – 4000 mm. Ennen asen-

nusta taivutettavat kipsilevyt tulee varastoida paikassa, jossa 

ilman suhteellinen kosteuspitoisuus on korkea. Asennettaessa 

levyn aloitusreuna ruuvataan kiinni. Levy taivutetaan seuraa-

vaan runkotolppaan ja ruuvataan. Työ etenee koko ajan asteit-

tain tällä tavalla. Kuivataivutuksessa noudatetaan tihennettyä 

rankojakoa k200.



145

RAKENNUSLEVYT • Taivutetut levyrakenteet

Levyjen taivutus muotin avulla

Monimuotoisia tai useampia, taivutussäteeltään samanlai-

sia muotokappaleita tehtäessä käytetään harvalautamuottia. 

Muotti voidaan valmistaa vanerista tai ohuista rimoista. Muo-

tin käyttö helpottaa työtä erityisesti ahtaissa asennuspaikoissa. 

Muotin taivutussäteen tulee olla 10 % pienempi kuin haluttu 

kaari, koska levy oikenee hieman vapautuessaan muotista. 

Levyn reuna kiinnitetään tukipuun alle puristimia käyttäen. Levy 

taivutetaan ohjauspuun avulla muotin mukaiseksi. Kuivumista 

voidaan nopeuttaa lämpöpuhaltimilla. Kuivumisaika on 1-2 

tuntia, jonka jälkeen levy on asennusvalmis. Kostutettaessa kip-

silevyn lujuus heikkenee tilapäisesti, mutta levyn kuivuttua se 

palautuu takaisin alkuperäiselle tasolleen.

Levyt asennetaan paikoilleen kosteina lautaa apuna käyttäen. Laudalla painetaan levyä runkoa vasten 

asteittain. Laudalla painaminen aloitetaan kaaren ulkolinjasta.  

5.



146

Leikkaus Reunamuoto Pääty Sivu

Suora E1 S1

Suora ja 25 mm huullos E2 S2

Suora ja 50 mm huullos E4

Ohennus E5

Ohennus ja 50 mm huullos E6

Viiste E7

Viiste ja 50 mm huullos E8

Sisäpuolinen taivutus 180°

Ulkopuolinen taivutus 180°

Sisäpuolinen taivutus 90° Ulkopuolinen taivutus 90°

Pilarit S-taivutukset

Sivu

Pääty

Pituus

Suora osuus

Tehdastaivutetut levyt Curvex
Curvex–kaarilla tavoitellaan pehmeää varjostusta tai holvi-

maista rakennetta. Tehdastaivutetut Curvex-elementit valmiste-

taan yleensä 2x6,5 mm yhteenliimatusta kipsilevyistä, jolloin 

elementin minimipaksuus on 13 mm. Curvex-elementit taivute-

taan ympyräkaaren tai ellipsin muotoon. Kaaria valmistetaan 

eri säteillä tilauksen mukaan.

Koot:  Minimisäde: 22,5 mm 

   Maksimikaari:180°

   Maksimipituus: 3000 mm 

   Minimipituus: 1000 mm 

   Minimipaksuus: 2 x 6,5 mm

Yleistä asennuksesta

Kaareva elementti suositellaan päätettävän suoraan seinä-

osuuteen asennuksen helpottamiseksi. 

Käytettäessä Curvex-elementtiä pilarina, se suositellaan tehtä-

vän kahdesta 2x6,5 mm levykerroksesta (2x6 + 2x6) jäykkyys 

ja muoto huomioon ottaen. Kerrosten saumat eivät saa olla 

kohdakkain. Pilarit, jotka tehdään yhdestä levykerroksesta, 

saattavat olla hiukan ovaalin muotoisia.

S-kirjaimen muotoisia Curvex-elementtejä voidaan käyttää 

kahden eri kattotason ylityksiin.
Curvex-kaarien reunamuodot pääty- tai sivureunoissa.
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Taitetut kipsilevyt Mitex
Mitex-taitetut kipsilevyt mahdollistavat terävillä, selkeästi piirty-

villä valon kontrastieroilla työskentelyn. Mitex-elementeillä on 

useita mahdollisuuksia, rajoituksia vain vähän. Mitex-elementit 

valmistetaan asiakkaan tilauksesta.  Elementit taitetaan muo-

toonsa työmaalla tai liimataan valmiiksi rakenteeksi tehtaalla.  

Koot

Mitex-elementti on saman paksuinen kuin tavallisimmat kipsile-

vyt: 9,5 mm, 12,5 mm ja max. 25 mm. Mitex-elementin maksi-

mipituus on 3000 mm ja maksimileveys 1200 mm. Ensimmäi-

sen taitteen minimietäisyys reunasta on 27,5 mm. Viimeisen 

taitteen maksimietäisyys reunasta on 720 mm. 

Rei’itys

Asiakaskohtaiset rei’itykset tehdään tilauksesta.

Yleistä asennuksesta

Danoline Mitex asennetaan ruuvaamalla metallialustaan. Ruu-

vikannat tasoitetaan ja pinta maalataan.

Max 720 mmMin. 27.5 mm

Kaksipuolinen taite

Elementti taipuu molempiin suuntiin. Levyn mukana voidaan toimittaa tilauksesta myös teräsprofiilit. 

Toispuoliset taitokset

Elementit taitetaan muotoonsa työmaalla tai tehtaalla.

90° 150°

www.danoline.com
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