
Kulo Lumieste  / Uusi Hansa Oy        VAT NR. FI22231176 

Noksonkuja 8                                                                                                                          tel. +358 (0) 6 453 50 00 / (0)40 1363014 

61310 Panttila Finland 
www.kulolumieste.com / www.kulsnorasskydd.com s-posti: info@ku-lo.fi tai info@kulo.eu  

  

  

                                       Kulo Lumieste 

Uusi Hansa Oy 

 

  

Kulo lumiesteen liimausohje erilaisille tiilikatoille.  

Kulo1 liimaalla 

 
 

 

 

 

 
Vastaukset kysymyksiin  

Kulo Lumieste / Uusi Hansa Oy 

Tel: 06-4535000 / 040-1363014 

info@ku-lo.fi  
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Kuvat alla: Ylempi kuva alhaaltapäin katsottuna, alemmat kuvat ylhäältä alaspäin 

katsottaessa 
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Esteet kiinnitetään aaltomaiselle tiilelle liiman ja reikävannne- 

kiinnityksen kuvien mukaisesti ! 
 

Laattamaiselle Klinkkeri Kattotiilelle asennetaan Kulon Tasamallin esteitä 

pelkästään liimaamalla, koska Klinkkeri-tiilen pinnoitteella ei ole 

irtoamisvaaraa sillä tavalla kuin aaltomaisen tiilen pinnoitteella on. 

Liimauskohdat tulee puhdistaa ennen liimausta joko Kulo Cleanerilla, tai 

Jarrujenpuhdistusaineella (Brake Clener). 

Tasamallisen esteen liimausohjeet Klinkkeri tiilelle Satulamallin ohjeiden 

alapuolella 
 

Asennusohje aaltomaiselle kattotiilelle: 

 

Aaltomaiselle tiilelle asennetaan Kulo Lumiesteen Satulamallin esteitä siten että esteen alle 

kiinnitetään reikävanne (Sidevanne) tasakantaisilla korroosiosuojatuilla ruuveilla. 

Reikävanteen tulee olla riittävän pitkä, että se ulettuu yläpuolisen tiilen alla olevan tiilen 

kiinnitysreiän kohdalle. Ruuvin kanta tulee esteen ja reikävanteen alle vasten tiilen pintaa. 

Ruuvin jenka asetetaan ylöspäin ja ruuvi kiristetään esteen päältä mutterilla. Reikävanne 

ruuvataan kiinni pitkällä hoba- tai muulla korroosiosuojatulla ruuvilla tiilen alla olevaan 

ruodelautaan (rimaan). Älä kiristä tätä ruuvia liian lujaan muuten tiili halkea !  

Oikea kiristysmomentti ruuvilla on silloin kun reikävanne ei enää liiku. Jos tiili kuitenkin 

halkeaa, on ylimääräisiä tiiliä hyvä olla varastossa pari kappaletta. Tiilet ovat kuitenkin aika 

lujia ja harvoin niitä halkeaa. Joskus ensimmäisiä tiiliä kiinnitettäessä näin voin tapahtua, 

mutta rikkomalla yhden tiilen siitä kyllä oppii, eikä seuraavat tiilet enää rikkoudu. 

  

Reikävannetta myyvät kaikki hyvin varustetut rautakaupat rullatavarana. Mittaa reikävanteen 

kiskojen tarvittava pituus. Mittaaminen tapahtuu siten, että kiskoon ruuvattu lumieste asettuu 

katolla oikealle etäisyydelle yläpuolisen tiilen alle tiilen yläosaan, ja että kiskon kiinnitysreikä 

ylettyy yläpuolisen tiilen alla olevan tiilen kiinnitysreiän kohdalle. Leikkaa sitten 

reikävannerullasta oikeanpituisia kiskoja valmiiksi niin monta kuin olet esteitä asentamassa. 

Kiinnitä kiskot kiinni valmiiksi Satula Lumiesteiden pohjaan, pursota esteen ja kiskojen alle 

Kulo1 liimaa esteen laidasta laitaan noin 10 mm paksuudelta. Asenna este kiskoineen, 

liimoineen tiilikatolle. Työnnä ensin yläpuolinen tiili ylöspäin niin että tiilen kiinnitysreikä 

paljastuu, ruuvaa kiinnityskisko pitkällä hoba-ruuvilla tiilenkiinnitysreiän läpi tiilen alla 

olevaan ruoderimaan. Tiilen reikä mahdollistaa 4,1 – 4,3 mm paksuisen kiinnitysruuvin 

käytön, pituus ruuvilla 75 – 100 mm. Paina estettä voimmakkaasti tiilen pintaan, jotta 

ylimääräinen liima pursoaa esteen alta. 

Siirrä ylipursunut liima seuraavan esteen alle. 

Oikea liimanpaksuus esteen alla on silloin, kun kiskon alle jää noin 0,5 – 1 mm liimaa. Esteen 

reunoilla liimatyyny jää aina paksummaksi. 

 
Tällä kiinnitysohjeella esteen kiinnitys saadaan tarpeeksi lujaksi. Este pysyy kiskon avulla 

tiilessä kiinni niin, ettei tiilen pinnoite irtoa ja liima pitää esteen paikallaan eikä liiku 

tiilenpinnalla sivusuunnassa, lisäksi liima tehostaa ruuvikiinnitystä. 
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Asennusohje Kuvat: Puhdista liimauspinnat hyvin ennen liimausta (Kulo Cleaner) 

 
Kiinnitä reikäkisko tasakantaisilla korroosiosuojatuillaruuveilla lumiesteenpohjaan 

 
Puhdista liimauspinnat ja pursota liima valmiiksi esteen alle ! 
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  RR 
Ruuvaa esteen kisko kiinni tiilen yläosan kiinnitysreijästä Ruoderimaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paina este liimoineen tiukasti tiilen pintaan, siirrä ylipursunut liima seuraavan esteen alle !  
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Tiilet voidaan puhdistaa ja katto voidaan pestä laajemmaltakin alueelta kunhan liima on ensin 

kuivunut. 

 Jiirin suojaus Kulo Lumiesteellä 
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Lumiesteitä asennetaan 4 kappaletta yhdelle siksak rivimetrille, siten että yhdellä siksak 

rivillä esteet ovat limittäin kolmella eri tasolla. Esteet kiinnitetään aina tiilen keskelle, ei 

koskaan tiilien väliin. Markkinoilla on eri mittaisia tiilileveyksiä, tarkista aina tiilileveydet 

siten että estemäärä per juoksumeri täyttyy,  mikäli este tiheys ylittyy voidaan joitakin tiiliä 

jättää esteettömäksi alimmalta este tasolta. 

 

Tämä asennusohje on tehty lumen neliöpainolle 2,5 kN/ m². Jos lumen maksimaalinen 

neliöpaino asennusalueella on suurempi tai pienempi, suurennetaan tai pienennetään siksak 

rivien asennusväliä 5 % per 0,2 kN.     

1 kN lunta yhdellä neliömetrillä = 101,97 kilogrammaa.  

 

 

 

 

 

Lumiesteitä asennetaan 4 kpl yhdelle siksak riville siten että yhdellä siksak rivillä esteet 

ovat limittäin kolmella eri tasolla. Kun lapepituus räystäältä harjalle kasvaa, silloin 

esteet asennetaan useammalle eri tasolle yllä olevan taulukon mukaan. Viidellä tasolla 

esteitä on 6 kpl juoksumetrillä. Esteitä 5 kpl / juoksumetri voidaan harkita 

asennettavaksi mikäli yhden siksak rivin lapepituus ylittyy vain hieman.  

 

 

 

 

Kaltevuus 
astetta  

Katon  
pituus 

Siksak rivien 
määrä           

Tasojen 
määrä 

  

11º tai alle 1 - 10  1 3   

1 – 15  1,5 4   

1  - 20  2 5   

jne. jne.    

11º – 15
0
   1 – 7  1 3   

 1 – 11  1,5 4   

 1 – 15  2 5   

 1 – 19  2,5 6   

jne. jne.    

16º - 19 º 1 – 5 1 3   

1 – 8  1,5 4   

1 – 11  2 5   

1 – 14  2,5 6   

jne. jne.    

 
20 - 24 

1 – 4  1 3   

1 – 7  1,5 4   

1 – 10  2 5   

1 – 13  2,5 6   

jne jne    

 
25 - 29 

1 – 3   1 3   

1 – 5,5  1,5 4   

1 – 8   2 5   

1 – 10,5  2,5 6   

jne. jne.    

 
30 - 36 

1 – 2,5 1 3   

1 -  4,5 1,5 4   

1 -  6,5 2 5   

1 -  8,5 2,5 6   

jne. jne.    

 
37- 45º 

1 – 2 1 3   

1 – 3,5 1,5 4   

1 – 5 2 5   

1 – 7,5 2,5 6   

jne. jne.    

  

Kolme siskak riviä 

Kaksi siksak riviä, 

toinen alareunassa ja 

toinen katon 

puolessavälissä 

Yksi siksak rivi 

katon alareunassa 
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Kattojen peruslumikuormat Suomessa ympäristökeskuksen mukaan! 
Kartan arvot esitetty kiloNewtoneissa, esim 2,0 kN = Noin 200 kiloa lunta yhdellä 

neliömetrillä. 

 

 
 

Lumikuormat katoilla eivät välttämättä ole samat kuin maanpinnalla. Varsinkin tuulisilla 

paikoilla lumi saattaa kinostua katon toiselle puolelle ja toinen puoli saattaa olla lähes tyhjä. 

Vaarallisin tilanne tuulisella paikalla sijaitsevalle katolle saattaa syntyä jos tuuli tuivertaa 

kinostuman katon harjan toiselle puolelle aivan katon harjalle, Sama tuiverrus saattaa silti 

tyhjätä katon alareunen jossa lunta voi olla vain 10 cm lumiesteiden päällä. Kun sulaminen 

alkaa, sulaa tuo katon alareuna liian nopeasti, mutta harjalla on vielä valtava lumikuorma, jos 

se lähtee liikkeille sulaneen alareunan yli alla olevien lumiesteiden niskaan, eivät minkään 

malliset lumiesteet pysty pidättämään tuota pamausta. 

Kattojen lumikuormia onkin syytä seurata ja vaaralliset kinostumat on syytä poistaa 

ennenkuin sulaminen alkaa. 

Rakennuksien katot jotka eivät sijaitse tuulisilla paikoilla keräävät lunta tasaisesti yhtäpaljon 

kuin maan pinnalle kertyy.      
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Kuva alla: Tasa lumieste liimattu laattamaisen savitiilen pintaan tiilen alaosaan, este voidaan 

liimata tiilen alaosaan, mikäli tiili on ruuvattu kiinni yläosastaan, muuten este on liimattava 

tiileen yläosaan tiilen kippaamisvaaran eliminoimiseksi. 

 

 
 

 

 

                    Yhteenveto Kulo1-liimasta 
 

Kulo1 liima on testattu laboratoriossa ja sitä on menestyksellisesti 
käytetty polykarbonaattilumiesteiden liimauksessa Yhdysvalloissa 
vuodesta 1984 alkaen. Kulo1-liima soveltuu käytettäväksi 
polykarbonaattilumiesteiden liimaukseen erityyppisille katteille, 
kuten betonitiili-, savitiili, kalkkisementti-, mineriitti-, varttikatteille-, 
lasi-, plexilasi-, pelti-, sekä erilaisille keraamisilletiilikatteille. 
Markkinoilla on paljon erilaisia liimoja, jotka eivät kuitenkaan sovellu 
polykarbonaatin liimaukseen. 
 
Liimaus voidaan suorittaa lämpötilan ollessa + 5 ja + 40 asteen 
välissä. Liima kovettuu pintakuivaksi + 23 asteen lämmössä 
puolessa tunnissa. Samassa lämpötilassa liima kovettuu 
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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. Jos esteitä on 
liimattu myöhään syksyllä, eikä liimamassa ole ehtinyt täysin kuivua 
ei tässäkään ole epäonnistumisen vaaraa, kunhan ilman lämpötila 
liimauksen jälkeen on ollut edes viikon verran plussa asteilla. 
Liimamassa liimaantuu hitaasti myös lumen alla, niin että keväällä  
liimaantuminen on täysin valmis. 
 
Jos lämpötilaa yö aikaan laskee alle +1 astetta, tai pakkaselle, 
pysähtyy liimaantuminen siksi ajaksi, mutta jatkuu jälleen kun 
lämpötila nousee plussa 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.  

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

