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Korkealaatuinen RaniMoBar on höyrynsulkukalvojen aatelia. 
Kalvo on kehitetty tiivistämään rakennusta ja suojaamaan sitä 
kosteusvaurioilta. Vaurioita voi syntyä, jos rakennuksen sisäilman 
kosteus pääsee kulkeutumaan rakenteiden eristysmateriaaleihin. 
Tavallinen muovikalvo haurastuu ajan myötä, mutta 
erikoiskäsittelynsä ansiosta RaniMoBar kestää vuosikymmeniä. 

RaniMoBar

•  Suojaa kosteusvaurioilta ja säästää 
lämmityskustannuksissa

•  Valmistettu korkealuokkaisista raaka-aineista

•  Laskennallinen toimintaikä 50 vuotta

•  Hyvä pakkaskesto, voidaan käyttää myös 
kylmissä olosuhteissa

•  Täyttää tiukimmat laatuvaatimukset

Mistä laadun tunnistaa?
RaniMoBar-kalvolle on myönnetty Ruotsin 
viranomaisten erittäin tiukat vaatimukset asettava 
P-merkintäoikeus. P-merkintä on Pohjoismaissa 
laajasti tunnettu rakennusmateriaalien ja 
-tarvikkeiden laatuhyväksyntä. Se edellyttää, 
että tuote ylittää sille asetetut vaatimukset, kuten 
pitkäaikaiskesto ja mekaaninen kestävyys. 

Tämän lisäksi Norjan rakennustutkimuslaitos 
on myöntänyt tuotteelle SINTEFin tyyppi-
hyväksynnän, jonka laatukriteerit ovat vielä 
korkeammat. RaniMoBar on luonnollisesti myös 
CE-merkitty. 

Laatutaso taataan jatkuvan omavalvonnan 
ja ulkopuolisen tahon vuosittaisen auditoinnin 
kautta. 

Asennusohjeita
Höyrynsulkukalvo kiinnitetään ja 
tiivistetään niin, ettei sisäilman 
vesihöyry pääse tunkeutumaan 
ulompana oleviin rakenteisiin. 
Höyrynsulkukalvo asennetaan 
eristeiden lämpimälle puolelle  
ja siihen tulevat läpiviennit tulee  
tiivistää huolellisesti. 

Jatkokohdissa kalvojen tulee 
olla 20 cm limittäin. Jatkokohdat 
sijoitetaan joko naulariman tai 
sisävuorauslevyn  ja runkorakenteen 
väliin. Jos tämä ei ole mahdollista, 
jatkokohta on teipattava tai liimattava 
tiiviiksi. 

RaniMoBar  
Laadukkain vaihtoehto

1. ASENNUS 
YLÄPOHJAAN
Aukaise taitettu kalvo koko 
leveydeltään. Nosta ja kiinnitä 
kattopalkkeja vasten niin, että 
seinää vasten tulee vähintään 
20 cm limitysvaraa.

2. ASENNUS SEINÄÄN
Mittaa rullasta tarvittava 
pituus (huomioi myös 
limitysvara). Nosta kalvo 
seinää vasten siten, että 
limitysvara tulee kattoa 
vasten. Kiinnitä kalvo 
runkotolppiin. Kiinnitä 
myös ikkunoiden ja ovien 
ympäriltä. Tiivistä tarvittaessa 
saumat tyyppihyväksytyllä 
höyrynsulkuteipillä.

3. ASENNUS PUU- 
KOOLATTUUN LATTIAAN
Kiinnitä höyrysulkukalvo 
lattiakannattajiin samalla 
tavalla kuin yläpohjaan.

4.  LÄPIVIENNIT
Tiivistä läpiviennit 
tyyppihyväksytyllä 
höyrynsulkuteipillä tai 
läpivientien tiivistämiseen 
tarkoitetuilla kauluksilla. 

Huom!
Höyrynsulkua ei tule käyttää, 
jos rakenne varustetaan 
kosteuden- tai vedeneristeellä. 

Miten tunnistaa RaniMoBar 
-höyrynsulkukalvo?
RaniMoBarin tunnistaa leimauksista, jotka 
kertovat tuotteen laatuhyväksynnöistä. Lisäksi 
kalvo on väriltään sinisävyinen.

 

 



Rani Plast
Ab Rani Plast Oy on Suomen johtava pakkauskalvojen valmistaja ja 
maamme suurimpia teollisia perheyrityksiä. Yhtiöllä on toimintaa eri 
puolilla maailmaa ja vientiä yli 40 maahan. Rani Plast perustettiin 
vuonna 1955 Pohjanmaan Teerijärvellä, jossa tänä päivänä sijaitsee 
Euroopan suurimpiin kuuluva polyeteenikalvotehdas.

Tehtaantie 6, 68700 Teerijärvi, + 358 20 7680 111
www.raniplast.com 


