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                                       Kulo Lumieste 

Uusi Hansa Oy 

 

  

Kulo lumiesteen asennusohje Kuitusementti, Mineriitti- ja     

                                    tai Varttikatteille.                                                      

 

Kulo1 liimaalla 

 
 

 
                                          Vastaukset kysymyksiin  

Kulo Lumieste / Uusi Hansa Oy 

Tel: 06-4535000 / 040-1363014 

info@ku-lo.fi                                                                                                                          
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                             Tärkeää. 
Kuitusementti, Mineriittikaton, tai Varttikaton 

Lumieste 
 

 

Suositeltavaa: Lue läpi tämä asennusohje ennen kuin aloitat Kulo lumiesteen 

asennuksen liimaamalla. 

 
Vanhat ks. mineriiti,- varttikatteet eivät yleensä ole liukkaita, lumi jäineen pysyy 

tällaisella katolla yleensä hyvin ja niihin on harvoin asennettu lumiesteitä. 

Vanhat katteet ovat pitkäikäisiä jos niitä huolletaan oikein ja ne maalataan uudelleen. 

Uudelleen maalauksen jälkeen katteesta tulee kuitenkin liukas, lumi ei pysy tällaisella 

katteella ja maalauksen jälkeen näille katoille on asennettava lumiesteet sellaisille 

paikoille joilta niitä vaaditaan. 

Asbestipitoisia varttikatteita pelätään usein turhaan, epäillään että siitä irtoaisi 

vaarallista asbestia ympäristöön. Tämä pelko on kuitenkin turhaa, valmiiksi 

asennetusta varttikatteesta ei enää asennuksen jälkeen irtoa mitään päästöjä luontoon, 

tai rakennuksen rakennelmiin. 

Kuitusementti, Mineriiti/Varttikatteet ovat pitkäikäisiä hyvin huollettuna.  

Varttikatto saattaa kestää jopa parisataa vuotta jos sitä huolletaan oikein.             

Katteen huolellinen puhdistus ja uudelleen maalaus on huomattavasti halvempi ratkaisu 

kuin katteen purkaminen, tai uuden katteen asentaminen.  

 

 

Minkä tyyppisiä lumiesteitä käytetään Kuitusementti, Mineriitti / Varttikatoilla ? 

 

Eri tyyppisiä metallisia lumiesteitä ja polykarbonaatista valmistettuja Kulo Lumiesteitä ! 

 

 

Kulo Lumiesteiden suosio on saanut enenevässä määrin jalansijaa ns. mineriitti,- 

varttikattojen lumiesteenä, koska liimakiinnitteinen lumieste ei vaurioita katelevyjä 

runsaslumisina talvina !                                                             
 

 

 

Kuitusementti, Mineriiti / Varttikate, kuten niitä myös kutsutaan, voidaan Kulo 

Lumiesteet asentaa liimaamalla kahdella eri tapaa, liimaukseen soveltuu ainoastaan 

Kulon oma Kulo1 liima. 

 

1. Liimaamalla ja liimauksen tueksi yksi 105 mm pitkä Varttikateruuvi. 

                      tai itseporautauva elementtiruuvi. 

2. Pelkästään liimaamalla ja hiomalla katteen pintamaali esteen alta. 
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Liimakiinnitteinen este on turvallinen ja lujasti kiinni alustassaan, se ei 

myöskään koskaan riko ns. mineriitti, tai varttilevyjä. 
 

Kulo 1 liimalla liimatut esteet kestävät keskimäärin 150-200 kilon lumikuormapaineen 

kuitusementti, mineriitti ja varttikatteella, jos maalikerrosta esteen alta ei poisteta. 

Jos maalikerros hiotaan esteen alta, kestä tällainen liimaus noin 450 kilon 

lumikuormapaineen. Maalikerroksen hionta on kuitenkin työlästä ja siksi esteitä kiinnitetään 

enemmän liimaamalla ilman maalin poistoa ja liimauksen tehosteeksi kiinnitykseen lisätään 

yksi 105 mm pitkä varttikateruuvi, tai itseporautuva elementtiruuvi. Tämä kiinnitystapa on 

nopeampi ja kiinnitys kestää noin 600 kilon lumikuormapaineen. 

Kulo lumiesteitä liimataan asennusohjeen mukaan yhdelle siksak rivimetrille 4 kappaletta. 

Tällöin Kulo lumiesteet kykenevät kannattelemaan lumikuormapainetta, pelkästään 

liimaamalla noin 1800 kg/jm ja liima/yksi ruuvi kiinnityksellä noin 2400 kg/jm. 

Viranomaismääräykset vaativat, että lumiesteen tulee kestää 500 kilon lappeensuuntaisen 

lumikuorman paineen yhden juoksumetrin matkalla. 

 

Katto on aina suojattava kokonaan. Katto on aina suojattava reunasta reunaan, poikkeuksena 

voidaan hyväksyä ainoastaan katon luonnollinen jakautuminen osiin. 

Tällaiset katon luonnolliset jakautumiset osiin ovat esim. lapetikkaista katon reunaan tai 

kuistista katon reunaan. 

 

Asennusohje Kulo Lumiesteen asentamiseksi liimakiinnityksellä ja yhdellä 

ruuvilla Kuitusementti, Mineriiti ja Varttikatoille: 
 

                                   Huomaa liiman määrä Kulo lumiesteitä liimatessa. 

 

Esteen alle pursotetaan noin 5-10 mm paksu liimakerros kuin hammastahnaa. Este 

painetaan liimoineen kattee-seen, tällöin liimatyyny esteen alla tasoittuu ja sen tulee olla 

korkeintaan 1-2 mm paksuinen. Esteen laidoilla liimakerros voi olla paksumpikin, 

mutta ohuimmassa kohtaa noin 1–2mm, ylipursunnut liima poistetaan. Liimakiinnitystä 

voidaan vielä tehostaa yhdellä 105 mm pitkällä varttikateruuvilla, tai itseporautuvalla 

elementtiruuvilla.  

Jos este kiinnitetään pelkästään liimaamalla saattaa siinä olla monia riskitekijöitä, 

vaikka se onkin luja kiinnitystapa.  

Ruuvikiinnitys liimakiinnityksen tehosteena poistaa varmuudella kaikki mahdolliset 

ilmakäytävät esteen alta. Jos liimauksen alle jää ilmakäytäviä saattaa kosteus päästä 

esteen alle ja jäätyessään irrottaa liimauksen. Lisäksi jos esteen alle on jostakin syystä 

jäänyt epäpuhtauksia ja liimakiinnitys sen vuoksi olisi heikentynyt, poistaa yksi ruuvi 

liimauksen tehosteena tämänkin vaaran.  

Ylempänä mainittiin, että liimakiinnitteinen Kulo Lumieste ei koskaan riko 

kuitusementti, mineriitti / varttilevyjä. 

Jos lumiesteitä on jostakin syystä asennettu liian vähän, on tässä riski että 

liimakiinnitteisiä esteitä voi irrota liimauksesta, irtoava liimakiinnitteinen este ei 

kuitenkaan koskaan riko alustaansa. 

Jos liimakiinnitystä on tehostettu yhdellä ruuvilla, on tässä kiinnitystavassa riski, että se 

voi rikkoa aluslevyjä, jos ruuvi kiristetään liian tiukalle.  
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Oikea kireys on kun ruuvia ei kiristetä enempää kuin vain sen verran, että liimamassa 

esteen alla madaltuu noin 1 mm paksuksi ja este lakkaa liikkumasta jos sitä kevyesti 

väännellään.  

 

         
 
 

  
Kuva vasemmalla ylärivissä, kateruuvin kireys on oikea kun ruuvin tiiviste menee 

hieman kasaan ja näkyvät ilmakäytävät poistuvat esteen alta, sekä ettei este pääse 

vapaasti liikkumaan kun sitä kevyesti liikutetaan. Jos liiman jää vielä ilmakäytäviä on 

esteen alla silloin liian vähän liimaa. 

Ruuvikiinnitteisen esteen paikka katolla on valittava niin, että esteen ja katteen alla on 

ruodelauta, johon varttikatteen ruuvi ruuvataan. 

Liimauksen lisäksi tarvitaan ainoastaan yksi ruuvi.  

Jos ruuveja laitetaan enemmän, on olemassa riski, että liian tiheässä olevat 

kiinnitysreiät halkaisevat aluslevyä kiinnityksien välistä. 

Esteet asennetaan siksak riveihin 4 kpl / juoksumetri, missä esteet ovat kahdessa eri 

tasossa, ala ja ylätasossa. Molempiin tasoihin esteitä asennetaan 2 kpl / juoksumetri. 

Tarkista ennen asennusta mikä ruodelautojen asennusväli on ja valitse sen mukaan 

mikä ala ja ylätason asennusväli tulee. Asennusväli saa vaihdella 30 – 110 cm välillä, 

mutta mieluimmin niin että tasot asennetaan vierekkäisten ruoteiden kohdalle. 

mailto:info@ku-lo.fi
mailto:info@kulo.eu
http://www.kulolumieste.com/
http://www.kulosnorasskydd.com/


Kulo Lumieste  / Uusi Hansa Oy        VAT NR. FI22231176 

Koivistonkyläntie 74                                                   puh. 06-4535000 / 040-1363014 

61310 Panttila                                                         s-posti: info@ku-lo.fi / info@kulo.eu  

                                      www.kulolumieste.com / www.kulsnorasskydd.com  

Kulo Lumiesteet kiinnitetään liima / ruuvikiinnityksellä 

katteen alla olevan ruoteen kohdalle. Kuvassa aluslevyyn porataan reikää  

lumiesteen kiinnitysreiän lävitse. Asbestipitoisesta varttilevystä mahdollisesti irtoava 

asbestipöly nousee porauksessa ylöspäin, mutta tarttuu Lumiesteen alla olevaan 

paksuun liimamassaan, eikä pölyä haitallisesti luontoon. Tästä työtavasta ei ole vaaraa 

työntekijän terveydelle. 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myös vanhoja aluslevyn kiinnitysnaulojen, tai ruuvien reikä voidaan käyttää hyväksi 

lumiesteitä kiinnitettäessä. Aikaisemmin katelevyjä ei kiinnitetty ruuveilla, vaan 

nauloilla, jotka naulat pitää poista, jotta lumieste voidaan kiinnittää naulanreiän 

kohtaan. Naulan poistoon voi itse, tai puusepällä teettää yllä olevan kuvan mukainen 

apuvälinen. Apuväline laitetaan naulankantaan kiinni, jonka jälkeen naulankannan 

tiivisteeseen lyödään sorkkarauta, tiiviste antaa periksi ja työntyy irti, ilman että 

aluslevy halkeaa. Sorkkarautaa kallistetaan hieman eteenpäin ja puusepän tekemän 

apuvälineen metallilevy työnnetään sorkkaraudan alle, sitten vain väännetään 

taaksepäin ja naula nousen kuin itsestään katosta, ilma että aluslevy halkeaa. 
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Asennusohje Kuitusementti, mineriitti ja varttikatteelle pelkästään 

liimaamalla. 

Liimaukseen soveltuu ainoastaan Kulo oma Kulo1 liima ! 
 

 

1. Maalipinta joudutaan  poistamaan (hiomaan) katelevystä, testauksessa 

huomattiin, että maalipinta ei pysy  kiinni pohjamateriaalissa tarpeeksi 

hyvin, ellei maalia poisteta. Tässä työtavassa pitää suojautua asbestipölyltä ! 

  

2. Aloita maalinpoisto merkitsemällä lumiesteen paikka maalipintaan tussilla tai 

kynällä. 

                  Vältä maalinpoistoa merkityn alueen ulkopuolelta, poista maali vain   

                  merkityn alueen sisältä. Merkityn alueen reunaan jätetään ohut      

                  suojavyöhyke mistä maalia ei poisteta. 

 

3. Pinnoite hiotaan pois esim. karkeapintaisella hiontapaperilla (santapaperi)   

Nr.40 tai 60. Katelevyissä  maali on usein lujassa, tällöin voidaan joutua 

turvautumaan kulmahiomakoneeseen ja katkaisulaikkaan, tai kivilaikkaan, 

jotta pinnoite saadaan poistettua katteesta.                                                     

Huom ! Poista vain maali, vältä maalin alustan ohentamista. 

 

4. Hionnan jälkeen puhdista hiontakohta Kulo Cleaner puhdistusaineella 

 

 

 
                   Maali kattelevyissä istuu usein niin lujassa, että joudutaan turvautumaan    

                   kulmahiomakoneen apuun. 
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Huom! Hiontajälki ei tarvitse olla 100 %. Pienet maalijäämät eivät estä liiman tarttuvuutta. 

Vältä maalin poistamista laajemmalta alueelta kuin vain juuri esteen alta ! 

Merkitse esteen paikka tussilla tai kynällä maalin pintaan ennen maalin hiontaa, poista maali 

vain merkityn alueen sisältä ja jätä pieni suojavyöhyke merkityn alueen reunaan. 

Jos maalia on poistettu merkityn alueen ulkopuolelta, levitä liimaa silloin myös 

esteen ulkopuolelta poistetun alueen päälle, näin aluslevy ei altistu kastumiselle vesisateilla. 

Levyjen pinnat maalataan siksi ettei alusmateriaali pääse kastumaan. 

Kastuneet levyt voivat murentua pakkasilla ja aluslevyn käyttöikä lyhenee. 

 

 

Puhdista levyjen pinnat hionnan jälkeen niin että kaikki epäpuhtaudet on poistettu. 

Puhdistusaineena voidaan käyttää  Kulon omaa Kulo Cleaneria, tinneriä tai jotain  muuta 

denaturoitua alkoholipitoista puhdistusainetta 

 

        
 

Vanhoja kuitusementti-, mineriitti / varttikattoja entisöidään paljon, ensin katto puhdistetaan, 

jonka jälkeen se maalataan. Kulo Lumiesteen on silloin hyvä liimata katolle ennen maalausta 

katon puhdistuksen jälkeen ja sen jälkeen katon voidaan maalata esteineen. Jos katto on jo 

maalattu, ei esteiden kiinnitys ole vielä silloinkaan myöhäistä, useimmiten asennus tapahtuu 

vasta maalauksen jälkeen. 

Uusille katteille maalaukset on jo tehty eikä niitä kannata uudelleen maalata vähään aikaan. 
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Lumiesteitä asennetaan 4 kappaletta yhdelle siksak rivimetrille. Katon kaltevuudesta ja   

pituudesta räystäältä harjalle selviää lumiesteiden siksak rivimäärä. Myös maksimaalisella 

lumikuormalla asennusalueella on merkitystä. 

Huom. Suomen Ympäristökeskus julkaisee Suomesta lumikarttaa, joka perustuu pitkä-

aikaiseen lumen maksimaaliseen lumimäärään. Nämä lumimäärät rikkoutuvat aika-ajoin, ei 

kuitenkaan vuosittain.  

Kehotammekin siksi asentamaan esteitä alla olevan asennusohjeen mukaisesti, missä on jo 

otettu huomioon virhemarginaalit. 

 

Tämä asennusohje on tehty lumikuorman 2 kN/ m² mukaan riskikertoimet huomioon ottaen.  

Jos lumikuorma asennusalueella on suurempi tai pienempi, kasvatetaan tai lyhennetään siksak 

rivien asennusväliä 5 % per 0,2 kN. 

1 kN = 101,97 kilogrammaa. 

 

HUOM! EMME SUOSITTELE LUMIESTEIDEN ASENNUSTA VAIN OSALLE           

KATTOA. LUMIESTE TULEE AINA ASENTAA KOKO KATON LEVEYDELLE!      

POIKKEUKSENA KATOT, MITKÄ LUONNOSTAAN  JAKAUTUVAT  ERI  OSIIN,     

ESIM. ASENNUS ALKAEN LAPETIKKAISTA JA PÄÄTTYEN KATON REUNAAN.  

 

 

Lumiesteitä asennetaan 4 kpl yhdelle siksak riville. Jos esteitä asennetaan yhdelle siksak 

metrille 5 kpl, kasvaa estetiheys 25 %. Samoin lumiesterivien kyky hallita lumikuormia 

nousee noin 10 % / metri. Oivallinen tapa ratkaista pulma, pitäisikö katolle asentaa vielä yksi 

siksak rivi, tai ei. 

Kaltevuus 
astetta  

Katon  
pituus  
(syvyys) 

Siksak rivien 
määrä           

11º tai alle  1 - 10  1 

1 – 20  2 

1  - 30  3 

jne. jne. 

11º - 15 º 1 – 7    1 

1 – 14    2 

1 – 21    3 

1 – 28    4 

jne. jne. 

16º - 19 º 1 – 5,5 1 

1 – 11    2 

1 – 16,5 3 

1 – 22    4 

jne. jne. 

 
20º - 24º 

1 – 4,5    1 

1 – 9    2 

1 – 13,5    3 

1 – 18    4 

o.s.v o.s.v 

 
25º - 29º 

1 – 3,5    1 

1 – 7    2 

1 – 11,5    3 

1 – 15    4 

jne. jne. 

 
30º - 36º 

1 - 3 1 

1 - 6 2 

1 - 9 3 

1 - 12 4 

jne. jne. 

 
37º - 45º 

1 – 2,5 1 

1 – 5 2 

1 – 7,5 3 

1 – 10 4 

jne. jne. 

  

Kolme siksak riviä, 

jne. katon syvyyden 

(pituuden) räystäältä 

harjalle mukaan  

Kaksi siksak riviä 
toinen alareunassa, 

toinen katon 

puolessa välissä 

Yksi siksak rivi 

katon alareunassa 
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Lumiesteiden asennus aloitetaan kuvanmukaisesti katteen reunasta noin 30 – 50 cm 

etäisyydeltä mahdollisuuksien mukaan. 

 

Vältä asentamasta esteitä liian alas, lumiesteiden oikea asennuskohta on kantavan seinän 

päällä. 

 

Siksak rivin alempi taso asennetaan kantavan seinän kohdalle, ja ylempi taso seuraavan 

yläpuolisen ruoteen kohdalle. Pitkillä räystäillä voidaan tästä ohjeesta poiketa harkinnan 

mukaan ja esteitä voidaan silloin asentaa alemmaksikin. Valmistajaan kannattaa ottaa yhteyttä 

jos esteitä asennetaan alemmaksi kuin ohjeissa neuvotaan. 

 

Asennusohjeessa ylempänä on kuva rivitalon katolle asennetuista lumiesteistä, siinä esteet on 

asennettu kahteen siksak riviin, koska lapepituus rivitalon varastorakennuksien kohdalla on 

pitkä ja kaltevuuttakin on kohtuullisesti. Katto asuntojen kohdalla on normaalin pituinen ja 

tässä kohtaa esteet on asennettu asennusohjeen mukaan, varastorakennuksen kohdalla 

lumiesteitä on asennettu kahteen siksak riviin, jossa alempi siksak rivi on varastorakennuksen 

päällä, tässä alemman siksakrivin alempi taso on asennettu räystäslautaan koska varasto 

rakennuksen yläpuolella olevat esteet pidättelevät jo isomman osan lumikuormasta, 

varastorakennuksen mitat ovat pienemmät ja tässä siksak rivin alempi taso voidaan asentaa 

räystäslaudoitukseen. 

 

Mitä voi aiheutua jos siksak rivin alempi taso asennetaan liian alas ? 

Keväällä lumien alkaessa sulaa, liian alhaalle asennetut esteet paljastuvat liian aikaisin lumen 

alta. Varsinkin etelänpuoleisilla katoilla on riski, että liian alas asennetut esteet ovat auringon 

ja lämpimän etelätuulen vaikutuksesta sulattaneet lumet alemman tason esteiden päältä, mutta 

ylemmän tason päällä on vielä puolimetriä lunta ja jäätä. Tällöin esteiden tehosta toimia 

lumiesteinä on kadonnut 50%. Pohjoisen puleisilla katoilla ei tätä vaara juurikaan ilmene ja 

siellä voidaan esteitä asentaa alemaksikin. Myös varjoisilla katoilla ei tätä vaara esiinny. 
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Kattojen peruslumikuormat Suomessa ! 

Kartan arvot esitetty kiloNewtoneissa, esim 2,0 kN = Noin 200 kiloa lunta yhdellä 

neliömetrillä. 
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                     Yhteenveto Kulo1-liimasta 
 

Kulo1 liima on testattu laboratoriossa ja sitä on menestyksellisesti 
käytetty polykarbonaattilumiesteiden liimauksessa.  
Kulo1-liima soveltuu käytettäväksi polykarbonaattilumiesteiden 
liimaukseen erityyppisille katteille, kuten betonitiili, savitiili, 
Kuitusementti, mineriitti / Varttikatteille, Lasi ja plexilasikatteille, 
Peltikatteille, sekä erilaisille keraamisilletiilikatteille. 
Markkinoilla on paljon erilaisia liimoja, jotka eivät kuitenkaan sovellu 
polykarbonaatin liimaukseen. Kulo1-liima on elastinen ja erittäin 
hyvin soveltuva polykarbonaatin liimaukseen. 
 
Liimaus voidaan suorittaa lämpötilan ollessa + 5 ja + 40 asteen 
välissä. Liima kovettuu pintakuivaksi + 23 asteen lämmössä 
puolessa tunnissa. Samassa lämpötilassa liima kovettuu 
4 mm 24:ssä tunnissa, 5 mm 48:ssa tunnissa ja 8 mm 72:ssa 
tunnissa. Liima kuivuu 50% 5-7 vrk, 90% 12-14 vrk +10 asteen 
lämmössä. 
Lumieste on riittävästi liimaantunut 5 – 7 vrk sisällä liimauksesta, 
mikäli keskilämpötila on ollut vähintään + 5 astetta ja tämä liimaus 
kestää jo talven lumikuorma paineet. Liima kuivuu talvellakin 
hiljakseen, koska liimaantumisprosessi tuottaa itsestään lämpöä. 
 
Jos lämpötilaa yö aikaan laskee alle +1 astetta tai pakkaselle, 
pysähtyy liimaantuminen lähes kokonaan, mutta jatkuu jälleen kun 
lämpötila nousee plus asteille. Tällöin riittävä liimaantumisaika 
pitenee vastaavasti. 
Keskimäärin lumieste on liimaantunut täysin 28:ssa vuorokaudessa. 
 
Kulo1.liima on väritön, kristallinkirkas yksikombonenttinen 
liima, joka on elastinen ja erittäin ympäristöystävällinen – se on 
myrkytön ja hajuton eikä sisällä mitään syövyttäviä aineita.  
Kulo1-liimaa käytettäessä ei liimasta jää mitään merkkejä tai läiskiä 
kiveen, marmoriin, liuskekiviin, graniittiin, tai muihin materiaaleihin.  
Kulo1-liimatuubi kestää pakastuksen ja on käytettävissä uudelleen 
sulatuksen jälkeen. Liima kuivuu nopeasti pinnastaan, se ei veny 
eikä kutistu kuivuessaan. 
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia. Liima on UV-valosuojattu ja se kestää 

hyvin ikääntymistä. Kulo1-liima ei homehdu eikä siinä menesty sienet  tai bakteerit.  
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