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LUJA-JULKISIVUT ASENNUSOHJE
PUURANKAAN

Yleistä

Cembrit julkisivulevyt ovat pinnoitettuja (Color) tai 
pin-noittamattomia (Classic) kuitusementtilevyjä. Ne 
sopi-vat niin uudisrakennusten julkisivuihin kuin 
vanhojenkin rakennusten julkisivujen korjaamiseen sekä 
parvekekai-teiksi ja sokkelien verhoukseen.

Julkisivulevyt sisältävät sementtiä ja mineraalisia 
täyteaineita noin 90 % sekä selluloosa- ja muovikuituja 
yhteensä noin 10 %. Ne eivät sisällä mitään terveydelle 
haitallisia aineita. Levyt ovat sään ja pakkasen kestäviä.

Palo-ominaisuuksiltaan julkisivulevyt ovat lähes 
palamattomia ja ne täyttävät 1/I pintakerrosvaatimuk-
set.

Eri tavalla pinnoitettuja sekä eri kokoisia julkisivu-
levyjä yhdistelemällä saadaan näyttävä ja maisemaan 
sopiva julkisivu. Eri väreillä ja levypinnoilla voidaan 
helposti korostaa rakennuksen arkkitehtonisia linjoja 
tai piristää ilmettä tuomalla esiin haluttuja yksityiskoh-
tia.

Sen lisäksi että verhouksilla saadaan rakennuksiin uusi
ilme, myös samaan aikaan tehtävällä rakennusten lisä-
lämmöneristämisellä säästetään lämmityskuluja. Sand-
wich-rakenteen ulkopuolisella lisälämmöneristysker-
roksella ja tuuletetulla verhousratkaisulla myös
kuivatetaan seinärakennetta ja betonissa mahdollisesti
olevien vaurioiden etenemistä saadaan hidastettua.

Suomalaisena valmistajana voimme tarjota monipuolis-
ten tuotteiden tueksi laajan ja ammattitaitoisen osaa-
misen, teknisen neuvonnan sekä nopeat ja joustavat
toimitukset.

Mittatilaustyönä

Julkisivulevyjen  vakiomittojen valikoima on laaja. 
Tarvittaessa levyt toimitetaan määrämittaan sahattuina, 
pohjamaalattuina tai valmiiksi pintakäsiteltyinä.

Tuotetyypit

CEMBRIT CLASSIC 
Laatua moneen käyttökohteeseen
Pinnoittamaton peruslevymme Cembrit Classic 
soveltuu mainiosti niin uudis- kuin korjausraken-
tamiseenkin. Cembrit Classic on turvallinen 
rakennusmateriaali talojen julkisivuihin sekä  parveke-
ja sokkeliverhouksiin. Levyä voidaan käyttää sellaisenaan 
tai pinnoittaa haluttaessa paikan päällä. Sen tasalaatuinen 
ja sileä pinta takaavat omalta osaltaan työmaalla suoritetun 
maalaus- ja pinnoitustyön onnistumisen. Kts. maalausoh-
jeet.

CEMBRIT COLOR

Värikästä ja moni-ilmeistä julkisivua
Cembrit Color tarjoaa mahdollisuuden suunnitella 
väreiltään yksilöllisiä julkisivuja. Värivalikoima on lähes 
rajaton.

Levypinnan maalaustekniikka on kehitetty yhdessä 
maalivalmistajan kanssa. Color toimitetaan etupuoli 
pintamaalattuna ja tausta pohjamaalattuna tai molemmin 
puolin pintamaalattuna. Eri työvaiheiden saumaton 
yhteistyö ja tarkka kontrolli varmistavat Color laadun. 
Yli 40 vuoden kokemuksen omaavana levyvalmis-tajana 
tiedämme Cembrit Colorin kestävän kaikissa sääolo-
suhteissa.

Maalien värisävyt löytyvät tavallisimmista värikartoista
esim. RAL- tai NCS-värikarttojen sävyt, lukuun ottamatta
metallihohtosävyjä ja signaalivärejä. Maalina käytetään
korkealaatuista ja ympäristöystävällistä vesiohenteista
julkisivuihin tarkoitettua akrylaattimaalia.

Kaikki kiinnitystarvikkeet ja listat on mahdollista saada
levyn väreissä. Cembrit-julkisivulevyt ovat kevytrakenta-
misen värikäs vaihtoehto, kun ilmeikkyyden lisäksi arvos-
tetaan kestävyyttä ja asennustyön helppoutta.

Valmiiksi määrämittoihin sahattu ja pintakäsitelty, 
asen-nusvalmis Cembrit Color on ihanteellinen ratkaisu 
julkisivuihin.

TEKNISET TIEDOT CLASSIC,
COLOR

6x1200x3050
8x1200x3050
8x1194x3050

10x1200x3050
10x1194x3050

Levykoot, mm (vakio)

Taivutuslujuus
Pituussuuntaan
Poikkisuuntaan

Paino toimituskosteudessa
8 mm:n levy
10 mm:n levy

Tiheys kuivana

Alkaalisuus

Kosteuseläminen
RH 30-90 %

n. 1600 kg/m3

n. 25 MPa
n. 20 MPa

n. 14,2 kg/m2

pH n. 11

n. 2,0 mm/m

n. 18,0 kg/m2

Paloluokitus
Palokuorma
Pintakerrosominaisuus

Lähes palamaton, A2
1,6 MJ/kg

1 / I
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LEVYN KIINNITYS

Huom!
Seinärakennetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on
aina otettava huomioon, että levyn taustan on oltava
tuuletettu. Tuuletusta ei saa missään olosuhteissa tukkia
lämmöneristeellä, pellityksillä tai vaakatuilla. Ilmaraon
on oltava aina vähintään 19 mm.

Suunnittelussa tulee huomioida julkisivuun kohdistuvat
rasitukset, kuten mahdollinen kosteuseläminen, viistosa-
teet, kosteuden tunkeutuminen, rakennuksen maantie-
teellinen sijainti, tuulikuormat jne. eli asiat, joita kaikkia
ei voida ottaa huomioon asennusohjeita suunniteltaessa.

Asennusjärjestys:
Julkisivukiinnikkeet / seinän oikaisu
Vaakakoolaus
Lisälämmöneristys + tuulensuojalevy
Pystykoolaus
Saumanauhat
Levytys + listoitukset

Alusrakenne
Alusrakenteen lujuus on varmistettava ja ankkurointi
sekä kiinnikkeiden tyypit ja määrät on varmistettava
rakennesuunnitelmista ennen työhön ryhtymistä.

Runkorakenne
Vaakakoolaus
Vaakakoolaus, julkisivukiinnikkeiden koko ja jako sekä
kiinnitys alusrakenteeseen selvitetään arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmissa. Vaakakoolaus kiinnitetään alus-
rakenteeseen suunnitelmien mukaisilla julkisivukiinnik-
keillä. Julkisivukiinnikkeillä oikaistaan alustassa olevat
epätasaisuudet, koska lopullisen  julkisivulevytyksen tulee
olla pinnaltaan suora.

Pystykoolaus

Pystykoolauksen koko, jako sekä kiinnitys vaakakoola-
ukseen selvitetään arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa.
 Tarvittaessa on seinän alareunassa ja vaakasaumojen
alla käytettävä erillistä pystykoolauksen mukaista tukipalaa.
(Katso sivu 6).

Pystykoolauksessa käytettävän puutavaran kokoon
vaikuttaa sen tukivälin etäisyys eli vaakakoolauksen
keskeltä keskelle mitta (katso sivut 6 ja 7).

Vaaka- ja pystykoolauksessa käytettävän puun lujuusluo-
kan tulee olla vähintään T 18 ja kosteusluokan 2. Näissä
rakenteissa ei ole yleensä tarpeen käyttää kyllästettyä
puutavaraa. Haluttaessa voidaan kuitenkin käyttää myös
kyllästettyä puutavaraa.

Lämmön/lisälämmöneristys

Rakennesuunnitelmissa ilmoitetaan lämmöneristeker-
roksen tyyppi ja paksuus. Mikäli käytetään useampaa
eristekerrosta, tulee saumat limittää lämpövuotojen
ehkäisemiseksi. Asennuksessa tulee noudattaa lämmön-
eristevalmistajan ja rakennesuunnitelmien antamia työ-
ja kiinnitysohjeita.

Tuulensuojalevy

Käytettäessä pehmeää lämmöneristettä vaakakoolauksen
paksuuden verran, voi kovan villakerroksen korvata
≥6.0 mm Cembrit-tuulensuojalevyllä. Levyn kiinnitys
ruostumattomin ruuvein 300 mm välein vaakakoolauk-
seen. Tuulensuojalevyt on aseteltava niin, että levyn
vaakasauma asettuu vaakakoolauksen kohdalle ja pysty-
sauma pystykoolauksen alle. Mikäli seinärakenne jätetään
pidemmäksi aikaa ilman julkisivupintaa, on tuulensuoja-
levyn kiinniketiheyttä tarvittaessa lisättävä.

Saumat ja listat

Vakiolistat ovat perusväriltään pinnoittamatonta alumiinia
ja nauhat mustaa  EPDM-kumia tai valkoista TPE-
sekoitetta.

Vaakasaumat
Vaakasaumoissa voidaan tarvittaessa käyttää listoja, jotka
estävät seinän ulkopintaa pitkin valuvan veden tunkeu-
tumisen taustarakenteisiin.
Vaakalistojen pituus on 3 metriä ja ainevahvuus 0,7 mm.
Jatkoskohdissa alumiiniset listat limitetään toisiinsa
hammastusten ehkäisemiseksi. Listojen jatkoskohdat
sijoitetaan suunnitelmien mukaisiin kohtiin.

Vaakasaumalistojen asennuksen yhteydessä on huoleh-
dittava, että listan ja alapuolisen levyn välissä on tuule-
tusmahdollisuus (det. 1 a ja 1 b, sivu 9).
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Pystysaumat
Pystysaumat voidaan viimeistellä useammalla tavalla.
Valittu tapa ilmoitetaan suunnitelmissa.

1) 8 mm avosauma tehdään EPDM-saumanauhaa käyttäen.
Saumanauhaa on käytettävä aina myös keskirankojen
kohdalla. Tällöin varmistetaan levyn ulkopinnan suoruus.
Saumat voidaan tarvittaessa viimeistellä esim. element-
tisaumamassalla.

2) Listasauma. Pystysaumassa voidaan käyttää myös
pystysaumalistaa. Listojen pituus on 3 metriä. Listojen
jatkoskohdat sijoitetaan suunnitelmien mukaisiin kohtiin.
Jatkoksissa listat sijoitetaan puskuun. Listat kiinnitetään
ennen levyasennusta esimerkiksi muutamalla ruuvilla
tilapäisesti niin, että ne pysyvät paikoillaan levyn asen-
nuksen ajan. Vaakasauman kohdalla lista katkaistaan ja
nostetaan vaakalistan päälle siten, että listaa pitkin valuva
vesi ohjautuu vaakalistan päälle eikä joudu taustaraken-
teisiin.
Lopullisesti listat kiinnittyvät pystyrankaan levyn kiinni-
tyksen yhteydessä.

Levytystyö

Aloitus
Arkkitehdin julkisivusuunnitelmissa esitetään levyjen
saumajako.

Yleensä levytystyö aloitetaan rakennuksen kulmasta
laskettuna toisesta pystyrivistä, mikäli suunnitelmissa ei
ole muuta ilmoitettu.
Rakennuksen julkisivujen lievä kaltevuus ja vinous voidaan
korjata leikkaamalla kunkin sivun reunimmaiset levyt
kiilamaisiksi.

Levytystyö tehdään julkisivukelkkaa käytettäessä ylhäältä
alaspäin, jotta kelkalla ei vaurioiteta jo asennettuja levyjä.

Levyjen asennuksessa ja kiinnityksessä noudatetaan
annettuja kiinnitysohjeita.

Työstö
Levyjen käsittelyä varten on työmaalle järjestettävä
riittävän tilava ja tukeva työpiste, jossa levyjä voidaan
niitä vaurioittamatta työstää. Levyjen työstössä käytetään
normaaleja kovametalliterin varustettuja puuntyöstöko-
neita. Kovametalliterällä varustetulla pyörösahalla levyjä
työstettäessä on suositeltavaa käyttää pölynkeräysjärjes-
telmää ja hengityssuojainta. Työstettäessä irtoava pöly
on sementtipölyä.

Levyjen kiinnitys
Levyjen kiinnitystapa ja kiinnikkeiden paikat on varmis-
tettava arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Kaikkien
kiinnitystarvikkeiden tulee täyttää niille asetetut vaati-
mukset. Levyjen kiinnitykseen käytettävien mekaanisten
kiinnikkeiden tulee olla ruostumattomia (AISI 304) tai
haponkestäviä (AISI 316).

Ruuvit eivät saa olla senkkautuvia eikä niitä saa kiristää
liian tiukalle.

Levyjen kiinnityksessä tulee huomioida seuraavat asiat:
Kiinnikkeiden etäisyys levyn vaakasaumasta tulee olla
vähintään 100 mm ja pystysaumasta vähintään 25 mm.

Ilman esirei´itystä levyt voi kiinnittää puurankaan käyttäen
Cembrit-julkisivuruuveja, joissa ruuvin kannan alla olevat
siivet tekevät levyyn suuremman reiän kuin ruuvin
halkaisija.
Muutoin levyt on ennen asennusta esirei´itettävä
3 mm ruuvin paksuutta suuremmilla rei´illä. Käytettävien
ruuvien on oltava vähintään 4,9x38 mm, aluslevyn väh.
10 mm.
Esirei´itettävissä kohteissa on huolehdittava, että kiinnik-
keet tulevat keskelle reikää!

VAAKASUUNTAINEN LEVYTYS: (katso sivu 7)
Asennettaessa  levyt vaakasuuntaisesti, on huomattava,
että rangoituksella ei saa tukkia levyn taustan pystysuun-
taista tuuletusta.
Mikäli levyn takana olevat rangat ovat vaakasuuntaiset,
on seuraavan rangoituksen seinään päin oltava pystysuun-
tainen ja levyn taustaa tuulettava. Tällöin ruuvien etäisyy-
den levyn päistä tulee olla 100 mm ja pitkiltä sivuilta 25
mm.
Mikäli levyn takana olevat rangat ovat pystysuuntaan,
tulee levysauman molemmin puolin asentaa vähintään
100 mm leveä ranka (katso sivu 7).

Levysaumat
Saumojen koko ja jako esitetään rakennesuunnitelmissa.
Levyjen asennuksen yhteydessä on varmistettava, että
levyille jäävä liikevara on pystysaumoissa ja vaakasaumoissa
8 mm. Nauhat ja saumalistat on kiinnitettävä ennen
levyjen asentamista ja on varmistettava, että ne tulevat
pysymään oikeassa paikassaan.

Tarvittaessa vaakasaumat varustetaan vastapelleillä /
myrskypelleillä rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Pellitykset
Vesipellit tulee asentaa erityisen huolellisesti, jotta
julkisivun vedenpitävyys varmistetaan. Vesipellit ja myrs-
kypellit ilmenevät rakennesuunnitelmista.
Pellitykset tulee asentaa huolellisesti ikkunakarmissa
olevaan uraan. Pellityksen tuenta on varmistettava ja
tarvittaessa etureuna on tuettava metallilistoin. Pellityksillä
ei saa tukkia levyn takana olevan ilmaraon tuuletusta,
vaan sen on voitava tuulettua ylä- ja alareunastaan.
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LEVYJEN KÄSITTELY

LEVYJEN VARASTOINTI
Levyt varastoidaan nipuissa suoralla alustalla kosteudelta
ja pölyltä suojattuna. Suojana voidaan käyttää esim. kevyt
peitteitä tai väliaikaisia katoksia jne.
Levyt tulee ilmastoida sellaiseen kosteuteen, että se
vastaa tulevia käyttöolosuhteita.

Levynipun suojamuovi on ainoastaan
kuljetusaikainen suoja, eikä ole riittävä
levyjen ulkovarastointiin!



Katso kiinnitysetäisyys sivulla 8
olevasta taulukosta
Alareunan tukipala
Pystyranka
Seinäkiinnike
Vaakaranka
Luja-julkisivulevy

1.

2.
3.
4.
5.
6.

6

Vaakaranka (5) k/k Pystyranka (3) k/k 600

Rankojen ja levyjen asennus pystyyn

1.

2.

3. 5.4.

6.

600

600

600

25 mm

≥100 ≥100

≤ 100

k

k

k

k

k

40
0
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Pystyranka
Vaakasaumalista
Kiinnitysruuvit / kiinnitystiheys
Luja-julkisivulevy
Vaakaranka
Seinäkiinnike
Alareunan tukipala

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Levyn asennus vaakaan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

70
0 

m
m

70
0 

m
m

70
0 

m
m

70
0 

m
m

600

≥100 mm

40
0 

m
m

600 mm

25

600

600

600

≥100 ≥100

7.

Pystysauma

EPDM-kumi

100 1008
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LEVY-
PAKS.

LEVYN
LEVEYS

RUNKOJAKO
MAX K-VÄLI

KIINNITYS RUUVEILLA
MAX K-VÄLI

RUUVITSALLITTU

KUORMA

LEVYN

REUNALLA

LEVYN

KESK.

m m m

K

KN/m2 kpl/m2A Bmm mm

1,36
-

1,75
1,39

-
1,75

400
-

400
400

-
400

400
-
-

400
-
-

6,8

9,9
6,8

9,9

600

600

600

600

1200

600

12008

10

Ruostumaton ruuvi ≥4,9 x 38.
Ruuvikiinnityksessä ruuvia ei saa kiristää liian tiukalle!

KIINNITYSKAAVIO JA TUULIKUORMATAULUKKO

TUULETUS

Luja-julkisivulevy

ilmarako≥ 19 mm

C

VAAKA-
RANKA

K/K
PYSTY-
RUNKO

600
900
1200

>22 x 70
>34 x 70
>45 x 70

PUUN
LUJUUSLUOKKA T 18

KOSTEUSLUOKKA 2

A
B

C

K

≥100≥100

≥25

≥100≥100

Reiät esiporattava
Ø 3 mm
ruuvia suuremmat

Alareunan tukipalaTukipala tarvittaessa myös levyn
vaakasaumojen alle.

HUOM! Käytettäessä siivellisiä Cembrit-
julkisivuruuveja, esirei’itystä ei tarvita.

600



1a, 1b

1a

1b

Vaakasauma palokatkolla
Vaakasauma

1.
2.

3.

4.

5.

9

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Vaakasauma

Vaakasauma palokatkolla

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cembrit-julkisivulevy
Cembrit-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm
Vaakasaumalista

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cembrit-julkisivulevy
Cembrit-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm
Vaakasaumalista

6.

6.



2a

2b
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2a, 2b

Pystysauma
Ikkunan alareuna

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Ikkunan alareuna

Pystysauma

1.
2.
3.
4.
5.

Cembrit-julkisivulevy
Cembrit-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm

2.

5.

1.

3.

4.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cembrit-julkisivulevy
Cembrit-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus (katkoviiva)
Tuuletusväli ≥ 19 mm
EPDM-pystysaumanauha
Pystysaumalista

6.

3.

2.

4.

5.

7.

ListasaumaAvosauma 8 mm
Välit
4 mm



3a

3b
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3a, 3b

Ikkunan yläreuna
Ikkunan pystyreuna

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Ikkunan pystyreuna

Ikkunan yläreuna

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cembrit-julkisivulevy
Windstopper
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm
Ikkunan pielipelti

6.

3.

2.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Cembrit-julkisivu-
levy
Windstopper-
tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
(katkoviiva)
Tuuletusväli
≥ 19 mm
Ikkunan pielipelti

1.

2.

3.

6.

5.



4a

4b
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4a, 4b

Ulkokulma
Sisäkulma

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Sisäkulma

Ulkokulma

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cembrit-julkisivulevy
Windstopper-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus (katkoviiva)
Tuuletusväli ≥ 19 mm
Ulkokulma-
lista

3.

2.

4.

5.

5.

3.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cembrit-julkisivulevy
Windstopper-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus (katkoviiva)
Tuuletusväli ≥ 19 mm
Sisäkulma-
lista

5.
3.

2.

1.

6.

3.
4.

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi



5a

5b
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5a, 5b

Räystäs
Seinän alapinta

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Seinän alapinta

Räystäs

1.
2.
3.
4.
5.

Cembrit-julkisivulevy
Windstopper-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm

1.

2.

5.

4.

3.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Cembrit-julkisivulevy
Windstopper-tuulensuojalevy
Seinäkiinnike
Vaakakoolaus
Tuuletusväli ≥ 19 mm

2.

5.

4.

3.

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi
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6a

Sokkelin lisälämmöneristys

Työ nro

Pvm Tekijä

Sisältö

Sokkelin lisälämmöneristys

Cembrit Oy, PL 46
08681 Lohja, Puh. (019) 287 61
Fax (019) 2876 451
www.cembrit.fi

Luja A-levy

Luja-julkisivulevy tai
Cembrit Rock -sokkelilevy

Maksimi 50 mm

Luja-julkisivulevy

Kestopuu

≥ 19 mm



HYVÄKSYNNÄT
Luja-julkisivulevyt täyttävät rakennusalan
viranomaisten rakennustarvikkeille asettamat
vaatimukset.Tuotteet ovat VTT:n testaamia,
tuotteilla on CE-merkintä ja ne ovat palo-
ominaisuuksiltaan palamattomia, A2-paloluokan
täyttäviä.

KOKEMUS
Cembritillä on vankka kokemus
kuitusementtisten tuotteiden kehitystyöstä ja
valmistamisesta Pohjoismaissa. Cembrit tekee
aktiivista kehitystyötä uusien, innovatiivisten
tuotteiden kehittämiseksi.

PALVELU
Tekninen tukemme neuvoo ja opastaa mielellään
kohteiden suunnittelussa.
Tutustu referenssikohteisiimme
www-sivuillamme www.cembrit.fi.

www.cembrit.fi

Cembrit Oy
P.O. Box 46
FI-08681 Lohja
Finland
Tel.: +358 19 287 61
Fax: +358 19 287 6451

1.6.2012




