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ASENNUS

KIPSILEVYT

Kipsilevyn paksuus + 20 mm puukoolauksen läpi. 
Kipsilevyn paksuus + 10 mm teräsrangan läpi 

Tehosta asennusta käyttämällä syvyysrajoittimella varustettua 
ruuvinväännintä.VINKKI! RUUVIN PITUUS

 

Teräsrankaan max. 0,9 mm 
KIPSIRUUVI 
• Teräskoolauksiin tai kombiruuvi [puu/teräs]  
• Saatavana irto- ja nauharuuvit
Kierrosluku: 25-50 mm 2800-6000/min  
        51–75 mm 2000– 2800/min.

RUUVIN PITUUS
Yksinkertainen kipsilevy noin 25 mm  
Kaksinkertainen kipsilevy n. 40 mm 
Kolminkertainen kipsilevy n. 40 mm 

KIPSIRUUVI 
• Puukoolauksiin tai kombiruuvi [puu/teräs]
• Saatavana irto- ja nauharuuvit 

Puukoolauksiin, OSB ja vaneri 

RUUVIN PITUUS
Yksinkertainen kipsilevy noin 30 mm   
Kaksinkertainen kipsilevy n. 40 mm  
Kolminkertainen kipsilevy n. 55 mm 

Kipsilevyjen liimaamiseen 
KIPSIRUUVI ”KIPSI”
• Kaksinkertaisen kipsilevyn asentamiseen. 
• Ensimmäinen kerros asennetaan perinteisillä kipsiruuveilla,  
  toinen kerros liimataan ja kiinnitetään kipsiruuveilla ”kipsi”. 
  Kierrosluku: 800-1400 kierr./min  

Vahvistettuun rankaan
KIPSIRUUVI
•  Kipsilevyruuvi porakärjellä teräsrankaan. 
Porauskapasiteetti: 0,7-2,0 mm. 

Kovakipsilevy teräskoolaukseen 
KOVAKIPSIRUUVI
• Kovien ja kestävien kipsilevyjen asentamiseen. 
• Erityinen kierre painaa levyn materiaalia alustaa vasten. 
• Saatavana irto- ja nauharuuvit. 

Ulkona puuhun/teräskoolaukseen 
KIPSIRUUVI GU 
• Kipsilevyjen asentamiseen puu- tai teräskoolaukseen ulkona.
• Litteä kanta tekee asennuksesta säänkestävää ja helpottaa  
   julkisivuverhouksen asentamista. 
• Täyttää AMA Hus vaatimukset. 
• Saatavana irto- ja nauharuuvit.

SAATAVILLA 

MYÖS PORA-

KÄRJELLÄ

RUUVIMENEKKI: 
N. 20 KPL/M2
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ERIKOISASENNUS
Esimerkiksi betoniseinään asennettaessa levyt voidaan yleensä kiinnittää 
myös asennusliimalla. Lisätietoja osoitteesta essve.fi

Vahvistettuun rankaan, enintään 2,0 mm 
LASTULEVYRUUVI PORAKÄRJELLÄ 
• Lastulevyjen sekä listojen ja sokkelin asentamiseen teräsrankaan. 
Pituus 42 ja 55 mm. 

Lattialautojen ruuvit pitää upottaa 2 mm, jotta ne eivät nouse ajan myötä
levypinnan yläpuolelle. Älä tasoita reikiä.

Puukoolaukseen
LASTULEVYRUUVI, TERÄVÄLLÄ KÄRJELLÄ JA HARVALLA KIERTEELLÄ 
• Lastulevyjen, listojen ja sokkelin asennukseen puukoolauksiin. 
• Saatavana irto- ja nauharuuvit. Pituus 30-75 mm

Valitse nauharuuvit nopeaa asennusta varten.VINKKI!

RUUVIN PITUUS
Puukoolaus: levyn paksuus + 20 mm = oikea ruuvin pituus 
Teräskoolaus: levyn paksuus + 10 mm = oikea ruuvin pituus 

Puu- tai teräskoolaukseen, maks. 0,9 mm 
LEVYRUUVI  
• Mineriitti- ja puulevyjen sekä listojen ja sokkelien asennukseen. 
• Saatavana sekä irto- että nauharuuvina. Kierrosluku: 2000-2800 
kierr./min. Pituus 28 mm, 42 mm, 55 mm. 

ASENNUS

LASTULEVYT
ASENNUS

OSB, PUULEVY
JA VANERI

RUUVIMENEKKI: 
N. 20 KPL/M2

TÄRKEÄÄ! 
Nämä levyt luokitellaan 

koviksi. Tähän 
tarvitaan ruuvi, jossa 

on jyrsin-urat.
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Puuhun
SIIVELLINEN KATERUUVI  
• Itseporautuva ja kierteittävä. 
• Galvanoitu teräsaluslevy EPDM-tiivisteellä. 
• Kiiltäväksi galvanoitu pintakäsittely. 
• Maalattu hopeanvärisellä polyesterijauhelakalla. Mitat: 4,8 x 35 mm.

Älä kiristä ruuvia asennuksen aikana, sillä se voi vaurioittaa 
EPDM-kumitiivistettä ja vaarantaa säänkestävän asennuksen.

Värivaihtoehdot

Puukoolaukseen  
KATERUUVI PORAKÄRJELLÄ 
•Käytetään profiloidun levyn asentamiseen. 
•Galvanoitu teräsaluslevy EPDM-kumitiivisteellä. 
•Kuusiokanta. 
Mitat: 4,8x20, 4,8x35, 4,8x60 mm. 

VALITSE OIKEA 
KATERUUVI!

Profiloitu levy: 
Lakattu tai ruostumaton ruuvi aluslevyllä. 
Alumiinilevy: Alumiiniruuvi.

ASENNUS

PVC-KATTO

ASENNUS

PELTIKATTO

ESTEETTISEEN 
ASENNUKSEEN: KÄYTÄ 

KATERUUVIA DECOR

6-KANTA

6-KANTA
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Värivaihtoehdot: valkoinen, musta ja ruostumaton teräs

Puuhun
KOURUKOUKKURUUVI 
• Fibercut-kärki helpottaa ruuvausta ja minimoi halkeilun. 
• Asennetaan vähäisellä vääntömomentilla suoraan  
 kourukoukun esileikattuihin reikiin. 
• Täyttää AMA-hus vaatimukset. 
Mitat: 4,8 x 25 mm + 4,8 x 35 mm. 

Puuhun 
IKKUNAPELTIRUUVI  
• Ruuvi tiivistää peltiä vasten
• Fibercut-kärki helpottaa ruuvausta ja minimoi halkeilun. 
• Asenna ikkunapeltiruuvi esiporattuihin reikiin. 
• Mitat: 3,5 x 25 mm 

Värivaihtoehdot: valkoinen, musta ja ruostumaton teräs

Värivaihtoehdot: valkoinen, musta, hopea ja ruostumaton teräs. 

Puuhun
RÄYSTÄSPELTIRUUVI 
• Räystäspeltilaudan asennukseen, tuulensuojalevyjen  
   asentamiseen puuhun tai ohut pelti vastaan ohut pelti. 
• Teräksen porauskapasiteetti: 2x1,25 mm. 
Mitat: 4,2 x 25 mm. 

ASENNUS

KOURUKOUKUT

ASENNUS

IKKUNA- JA 
RÄYSTÄSPELLIT

NELIKULMA

Ruostumaton
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PUURUUVIT

ESSVEllä on kahdenlaisia puuruuveja: ESSVE puuruuvit C1/C4 ja ESSDRIVE sarja. 
Puuruuvit C1/C4 ovat ammattilaisille tarkoitettuja perusruuveja. ESSDRIVE on 
uudentyyppinen ammattilaisruuvi. Senkkaava kanta takaa siistin viimeistelyn 
ja minimoi lastujen muodostumisen. Patentoidun kärjen ansiosta ruuvi kiinnit-
tyy heti ja sitä on erittäin helppo ruuvata. ESSDRIVE on valmistettu markkinoi-
den parhaasta teräslaadusta ja sen edistynyt karkaisuprosessi tekee ruuveis-
ta sekä lujia että joustavia. Sen ansiosta ruuvi kestää paremmin puurakenteen 
liikkeitä. 

• Premium ruuvit, paras teräslaatu
• Laaja valikoima mittoja
• Patentoitu kannan muoto minimoi  
   lastujen muodostamisen 
• Patentoitu kärjen muoto takaa  
   nopean kiinnittämisen
• Erinomainen taivutettavuus

ESSDRIVE

• Hyvä perus -ammattilaisruuvi.
• Yleisimmät mitat saatavilla

ESSVE PUURUUVIT 
C1/C4

ESSDRIVE ESSVE PUURUUVI

UPPOKANTA C1 / OSAKIERTEINEN ✓ ✓

UPPOKANTA C4 / OSAKIERTEINEN  ✓ ✓

UPPOKANTA A2 / OSAKIERTEINEN  ✓

UPPOKANTA A4 / OSAKIERTEINEN  ✓

KUPUKANTA C1 / OSAKIERTEINEN  ✓

KUPUKANTA A2 / OSAKIERTEINEN.  ✓

UPPOKANTA C1 / TÄYSKIERTEINEN ✓

KUPUKANTA C1/ TÄYSKIERTEINEN  ✓

Premium
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Osakierteinen uppokannalla
• Valmistettu karkaistusta teräksestä, kiiltosinkitty. 
• Kaksi kuituterää varmistavat erittäin alhaisen  
 ruuvausmomentin kovissa puumateriaaleissa ja minimoi halkeilun. 
• Kuusi leikkuu-uraa uppottaa ruuvin hienosti ja tekevät pinnasta     
   sileän ilman tikkuja.  
 Kierrosluku: 400-1200/min  
 Mitat: 4,0 x 30 mm – 6,0 x 120 mm. 

Täyskierteinen uppo- tai kupukannalla
• Valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä, kiiltosinkitty  
• Kärjen jyrsinurat varmistavat alhaisen ruuvausmomentin  
 ja minimoivat halkeilun. 
• Kannan alapinta on sileä, minkä ansiosta se sopii esimerkiksi  
 saranoiden ruuvaamiseen materiaalia vahingoittamatta.  
 Kierrosluku: 400-1200/min  
 Mitat: 3,0 x 12 mm – 6,0 x 90 mm. 

C1

C1

Osakierteinen uppo- tai kupukannalla 
• Valmistettu karkaistusta premium teräksestä, kiiltosinkitty. 
• Patentoitu kärki kiinnittyy heti. 
• Vaatii erittäin alhaisen ruuvausmomentin.
• Patentoidun kannan jyrsinurat varmistavat siistin lopputuloksen  
 ja ehkäisee puukuitujen nousemista.
• Vahva mutta silti joustava.  
 Kierrosluku: 400-1200/min  
 Mitat: 3,0 x 12 mm – 6,0 x 150 mm. 

C1

ESSVE PUURUUVIT C1

PREMIUMRUUVI
SOPII 

RAKENNUS-
HELOILLE

ESSVE PUURUUVIT C1

PUURUUVIT
SISÄKÄYTTÖÖN
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Osakierteinen kupu- tai uppokannalla
RUOSTUMATON A2-KORROOSIOLUOKKA C4 
•  Ruostumatonta terästä. 
•  Patentoitu kärki, kiinnittyy heti. 
•  Vaatii erittäin alhaisen ruuvausmomentin 
•  Patentoidun kannan jyrsinurat takaavat siistin lopputuloksen  
 ilman lastuja/tikkuja. 
•  Joustava ja sitkeä, erittäin vahva.  
 Kierrosluku: 400-1200/min Mitat: 3,0x16 mm – 6,0x140 mm. 

PREMIUMRUUVI

Osakierteinen uppokannalla
CORRSEAL PINTAKÄSITTELY
•  Valmistettu karkaistusta teräksestä. 
•  Patentoitu kärki kiinnittyy heti. 
•  Vaatii erittäin alhaisen ruuvausmomentin 
• Patentoidun kannan jyrsinurat varmistavat siistin lopputuloksen  
 ja ehkäisee puukuitujen nousemista. 
•  Vahva mutta silti joustava.   
 Kierrosluku: 400-1200/min Mitat: 4,0 x 30 – 6,0 x 220 mm.

C4

PREMIUMRUUVI

Osakierteinen uppokannalla
PINNOITETTU ULKOKÄYTTÖÖN 
•  Valmistettu karkaistusta teräksestä. 
•  Kärjessä kuituleikkaus, joka takaa vähäisen ruuvausmomentin  
 ja vähentää halkeiluriskiä. 
•  Kuusi leikkuu-uraa uppottavat ruuviin ja tekevät pinnasta  
 sileän ilman tikkuja.  
 Kierrosluku: 400-1200/min Mitat: 4,0 x 30 mm – 8,0 x 300 mm. 

C4

Antaa vahvan suojan ruostetta vastaan. Lue lisää sivulta 26.

Ylimääräinen jyrsintäkierre heti tavallisen puukierteen jäl-
keen, helpottaa pidempien ruuvien yli 160 mm:n asennusta.  VINKKI!

Osakierteinen uppokannalla
RUOSTUMATON KORROOSIOLUOKKA C5 
•  Valmistettu haponkestävästä teräksestä. 
•  Patentoitu kärki, joka kiinnittyy heti. 
•  Vaatii erittäin alhaisen käyttöpaineen. 
•  Patentoidun kannan jyrsinurat takaavat siistin lopputuloksen  
 ilman lastuja/tikkuja. 
•  Joustava ja sitkeä, erittäin vahva.  
 Kierrosluku: 400-1200/min Mitat: 5,0 x 50 mm – 6,0 x 140 mm. 

KÄYTETÄÄN 
MEREN 

LÄHELLÄ

PREMIUMRUUVI

ESSVE PUURUUVIT C4

PUURUUVIT 
ULKOKÄYTTÖÖN

Ruostumaton

Ruostumaton
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MUKANA 
NELIKULMA-

TERÄ R1
LATTIAN PAKSUUS  RUUVIN MIN. PITUUS 
      14 mm  42 mm 
      20 mm  58 mm 
      25 mm  58 mm  
      30 mm  58 mm

Ruuvin liiallinen kiristäminen heikentää lujuutta.

Puuhun tai teräsrankaan 0,9 mm 
LISTA-/SOKKELIRUUVI   
• Kärjen jyrsinurat vähentävät halkeilua ja helpottavat asennusta. 
• Pieni kanta tekee asennuksesta siistin. Kierrosluku: 400-1200/min 
 Mitat: 3,9 x 42 ja 3,9 x 55 mm, ruostumatonta terästä  
 saatavana myös 70 mm.

Puualustaan
LATTIARUUVI
• Ruuvataan vinosti 45° 
• Vastakierre painaa lattiaa alustaa vasten. 
• Itseporautuva kärki poraa lattian läpi, mikä vähentää halkeamis-
riskiä. Kierrosluku: 400-1200/min 

Ulkokäyttöön saatavana ruostumaton lista/sokkeli/lattiaruuvi. VINKKI!

ASENNUS

LISTAT JA SOKKELIT

ASENNUS

MASSIIVIPUULATTIAT

NELIKULMA
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PAREMPI JA 
VAHVEMPI VAIHTOEHTO 

KUIN PERINTEISET 
PUURUUVIT 

LATTIARUNKOJEN KIINNITTÄMINEN KEHÄPALKKEIHIN 

Aseta ruuvi noin 45 asteen kulmassa alaspäin kehäpalkin ulkopuolelta kohti lattiaa. Käytä ESSVE:n 

erikoiskärkiä turvalliseen asennukseen. Käytä ruuvauskärkiä ilman kärjenpidintä. Ruuvi porataan 

ilman rajoitinta ja pysähdystä.

Fibercut™ takaa vähäisen 

ruuvausmomentin ja minimoi 

halkeamisriskin.

TX-kiinnike, jossa on hyvä pito kärjen ja ruuvin 

välillä.

Pienempi kanta helpottaa ruuvin upottamista 

haluttuun syvyyteen. 

Nousevat kierteet vetävät puutavaraa 

yhteen ja takaavat hyvän vakauden ja 

kestävyyden

14592

CE-merkintä 14592 

Puuhun
RAKENNERUUVI ET-T C4 
• Muodostaa piiloliitoksen puuhun
• Raskaisiin puurakenteisiin. 
• Esteettinen ja huomaamaton  
 asennus. 
• Ainutlaatuinen kierteen nousu  
 vetää puulaudat yhteen. 
• Korkeat lujuusarvot,  
Mitat: 6,5 x 65 – 8,2 x 330 mm. 

C4

•  Kattotuolit, katonharjat,  

 kattoelementit 

•  Ulko- ja sisäseinät 

•  Palkkirakenteet ja palkkien   

 jatkaminen 

•  Ensisijainen ja toissijainen palkki 

•  Ulkoseinät 

•  Runko- ja kehäpalkit

KÄYTTÖKOHTEET

ASENNUS

RAKENNE- JA 
LIIMAPUU

NÄKYMÄTTÖMÄT  
PUULIITOKSET
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Puuhun 
ANKKURIRUUVI  
• Kiinnitä kohtisuoraan helaan nähden
• Kytke vääntömomenttisäätöä päälle, jotta vältät ylikiertämistä. 
 Mitat: 5,0 x 35 ja 5,0 x 40 mm. 

Meriympäristöihin suositellaan ruostumattomia 
A4-ankkuriruuveja.

C4

Betonille, umpitiilelle, reikäkivelle ja reikätiilelle 
JUOKSURUUVI 
• Puristaa puuta tehokkaasti betonia vasten. 
• Uppokanta mahdollistaa koolausten/pohjallisten  
 vapaan sijoittamisen. 

KORROOSIOLUOKKA C2: 12 μm:n pintakäsittely täyttää rakennusmääräys-

ten vaatimukset, jotka koskevat asennusta lämmittämättömiin tiloihin 

C2

ASENNUS

KULMALEVYT 
JA HELAT

45–50 MM 
RUNKO-/

KEHÄPALKKIEN
ASENNUKSEEN

ASENNUS

JUOKSUPUU- JA 
KEHÄPALKIT
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ASENNUS 

JULKISIVUT

Puujulkisivujen asennuksessa ulkotiloissa on tärkeää käyttää ruuvia, jolla 
on hyvä korroosionkestävyys ja kestää kosteuden ja lämmön laajenemisen 
aiheuttamat liikkeet puussa. 
ESSVEn julkisivuruuvi on valmistettu ruostumattomasta haponkestävästä 
teräksestä, ja sopii kaikkiin ulkoympäristöihin ja puulajeihin. Haponkestävä A4 
on varma valinta riippumatta siitä, onko julkisivun pinta käsitelty maalilla vai 
rautavitrolilla. 

Julkisivuruuvi sylinterinkanta 
• Kärjen jyrsinurat vähentävät halkeilua ja ruuvausmomenttia 
• Pieni kanta ja kierteet pitävät julkisivulaudan paikallaan 
 Mitat 5,0x45, 5,0x52, 5,0x65 ja 5,0x72 mm. 

Julkisivuruuvi, uppokanta 
• Kärjen jyrsinurat vähentävät halkeilua ja ruuvausmomenttia 
• Uppokanta; hyvä upotus 
• Tiivistysreuna sulkee reiän ja ehkäisee kosteutta  
 pintakäsittelyn aikana 
• Myös nauharuuvina 45 ja 52 mm 
• Saatavana useita värejä 
 Mitat 5,0x45, 5,0x52, 5,0x65 ja 5,0x72 mm. 

Värivaihtoehdot:
KIRKAS

Ruostumaton

Ruostumaton
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Puuhun
KANSIRUUVI
• Asennuksiin, joissa tarvitaan vahvaa ruuvia. 
• Esiporattuun reikään
• Kuusiokanta 
Mitat: 6,0 x 30 – 12 x 240 mm. 

Parempi vaihtoehto kuin kansiruuvitVINKKI!

Puuhun
HEX-PUURUUVI 
• Vahvin puuruuvi
• Vähentää halkeamisriskiä ruuvattaessa 
• Kuusiokanta, HEX-kiinnike takaa maksimaalisen pidon. 
 Mitat: 6,5 x 45 – 10 x 150 mm. 

EI TARVITA 
ESIPORAUSTA!

EI TARVITA 
ESIPORAUSTA!

Puuhun
RAKENNERUUVI - W  (WAF)
• Matala rakenne ja siisti lopputulos, litteän ja  
 pyöreän kannan ansiosta.
• Suunniteltu sopimaan täydellisesti palkki- ja pilarikenkiin.
• Kärjen jyrsinurat vähentävät halkeilua. 
 Mitat: 4,0 x 30 – 10,0 x 240 mm. 

C4 FZB
C1

C4

ASENNUS

PALKIT JA 
PILARIT

VAHVIMMAT 

PUURUUVIT  
ULKOKÄYTTÖÖN

6-KANTA

6-KANTA

Ruostumaton
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VALITSE OIKEA RUUVILAATU VALITSE OIKEA RUUVI

Corrseal

HDS -piilokiinnitysHaponkestävä A4 

KARKAISTU HIILITERÄS, KORROOSIOLUOKKA C4  
• Vakaat matalat rakenteet 

• Ruostumaton A2/A4 ruuvit
• Terassilautojen piiloasennukseen
• Kaikkiin ympäristöihin
• Käytetään HDS-asennus- 
 työkalulla ja erikoiskärjellä.

KARKAISEMATON TERÄS, HAPONKESTÄVÄ, C5-LUOKKA 
• Kaikki rakenteet 
• Uima-altaan terassit ja laiturit 
• Rannikko, meren lähellä
• Ylelliset/harvinaiset puulajit 

Classic
•Perinteinen muotoilu 
•Myydyin terassiruuvi 

Ruostumaton A2 
KARKAISEMATON TERÄS, KORROOSIOLUOKKA C4 
• Kaikki rakenteet 
• Järvi/murtovesi 
• Kaiteet, aidat ja portaat 

ESSDECK Max
• 40% vahvempi kuin CLASSIC
• äärimmäistä  
 puristusvoimaa
• Ammattilaisten suosikki

C4

ASENNUS

TERASSIRUUVIT

Ruostumaton

Ruostumaton

OPPAASTA
OHJEET JA VINKIT

LUE LISÄÄ

 TERASSI

UUTUUS!
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Karkaistu hiiliteräs, korroosioluokka C4. 
Jotta voisimme tarjota edullisemman vaihtoehdon ruostumattomalle 
ruuville, olemme kehittäneet CorrSeal-pintakäsittelyn joiden kor-
roosioluokka on sama kuin ruostumattomalla A2-ruuvilla. CorrSealin 
odotettu käyttöikä ulkona on 15 vuotta.

Karkaisematon teräs, korroosioluokka C4. 
Ruostumaton teräs ei ole karkaistua, joten se kestää paremmin 
liikkumista. Ruostumattoman A2:n korroosioluokka on C4 sama kuin 
CorrSealilla, mutta entistä parempi korroosionkestävyys. Ulkona noin 
50 vuoden käyttöikä.

Karkaisematon haponkestävä teräs, korroosioluokka C5.  
Haponkestävä A4-ruuvilla on korkein korroosioluokitus
C5 ja kestää korroosiota parhaiten kolmesta vaihtoehdosta.

CORRSEAL (CS)

RUOSTUMATON A2

RUOSTUMATON A4

VALITSE 
PINTAKÄSITTELY
Terassiruuvien laatuvalintaan vaikuttavat monet tekijät, esim. ympäristö 
ja rakennetyyppi. ESSVE tarjoaa terassiruuveja CorrSeal pintakäsittelyllä, 
ruostumattomat A2 ja A4.

Rannikon/meren lähellä (suolavesi) 
Terassi, joka altistuu kosteudelle turpoaa enemmän ja suola lisää korroosion 
riskiä. Sen takia pitäisi valita A4. 

Järven lähellä (makea vesi) 
Terassi järven lähellä ei altistu suolalle ja sijaitsee vähemmän vaativassa 
ympäristössä. Sen sijaan vaaditaan ruuvi joka kestää kosteutta ja liikkeitä 
hyvin. Suosittelemme A2 tai A4. 

Murtoveden lähellä  
Terassi murtoveden lähellä ei altistu yhtä paljon suolalle kuin meriveden 
lähellä. Sen sijaan vaaditaan ruuvi joka kestää kosteutta ja liikkeitä hyvin. 
Suosittelemme A2 tai A4. 

Allasterassit
Uima-altaan vesi voi aiheuttaa ruostetta ja hapettumista, joka voi pahim-
massa tapauksessa johtaa ruuvien teräksen murtumiseen. A4 ruuvi kestää 
ruostetta ja liikkeitä ja sen takia suositellaan sitä. 

Sulatussuolan käyttö 
Sulatussuola sisältää syövyttäviä aineita, jotka tunkeutuvat puurakentei-
siin. Pinnoille, jotka pidetään puhtaana lumesta ja jäästä, tulee käyttää A2 
tai A4 ruuvia, sillä suola ei aiheuta niissä hapettumista. 

Terassipesuaine
Puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka kiihdyttävät ruuvin pinnoitteen 
hajoamisprosessia. Ruostumattomat A2 tai A4 ruuvit eivät ole yhtä alttiita. 

Suuret terassit 
Voimat pitkissä terassilaudoissa on suurempi kuin lyhyissä. Ruostumattomia 
ruuveja kestää paremmin puun liikkeitä, valitse A2 tai A4. 

Korkeat terassit 
Korkeille pilareille rakennettu terassi liikkuu enemmän, sen takia suositel-
laan ruostumattomat A2 tai A4. 

Matalat terassit ei vaativa ympäristö (ei suoraan maan 
tasalla) Ei vaativissa ympäristöissä, matala terassi, joka ei ole suoraan 
maan tasalla siihen voidaan käyttää CorrSeal ruuveja. 

Terassit suoraan maan tasalla 
Terassit, joiden kantavia rakenteita on suoraan maan tasalla voi altistua 
korroosiolle. Sen takia suositellaan A2 tai A4. 

Trooppiset tai syövyttävät puulajit 
(teak, cumuru, organowood ym) 
Nämä puulajit vääntyvät, liikkuvat ja laajentuvat helpommin kuin tavalliset 
painekyllästetyt puutavarat. Suositellaan käytettävän A4-ruuveja. Varmista 
aina puutavaratoimittajan suositukset. 

Kaiteet ja portaat 
Portaissa kulkeminen ja kaiteista kiinni pitäminen altistavat rakenteet liik-
keille. Valitse A2 tai A4. 

CS     A2     A4
VALITSE OIKEA RUUVLAATU

Yllämainitut ovat ainoastaan suosituksia. Valitse aina A4 ruuvi jos olet epävarma.

30 31



C1

C2

C1 Sinkitty 5 μm, fosfatoitu, korroosioluokka C1

C2 Sähkösinkitty 8-20 μm, korroosioluokka 

Ympäristöihin, joissa on hyvin vähän korroosiota, 
esim. lämmitettyjen rakennusten sisätiloissa.

Sisätiloissa  lämmittämättömissä tiloissa, joissa 
lämpötila ja kosteus vaihtelevat. Ympäristöihin, jois-
sa kosteuden tiivistyminen on vähäistä ja ilmansaas-
teet vähäisiä, kuten urheiluhalleihin ja varastoihin. 

Ulkotiloissa, joissa on vähän ilmansaasteita, esimer-
kiksi maaseudulla. 

C4

Kuumasinkitty, korroosioluokka C3 

Ruostumaton teräs, korroosioluokka C4 

Ruostesuojakäsitelty, korroosioluokka C4 

Sisätiloissa missä kosteus on kohtalaista ja esiintyy 
jonkin verran ilmansaasteita tuotantoprosesseista, 
kuten panimoista, meijereistä ja pesuloista.

Ulkotiloissa missä esiintyy jonkin verran suolaa tai 
kohtalaista ilmansaastetta, kuten kaupunkiympä-
ristöissä, kevyesti teollistuneilla alueilla ja ympä-
ristöissä, joihin läheiset rannikot vaikuttavat.

Katso käyttöalueet kohdasta C4

Sisätiloissa joissa kosteus on suuri ja ilmansaasteet 
ovat suuria tuotantoprosesseissa. 

Ulkotiloissa joissa on kohtuullinen määrä suolaa tai 
huomattava määrä ilmansaasteita, kuten teollisuus 
ja rannikkoalueet. 

Ruostumaton haponkestävä teräs, 
korroosioluokka C5 
sisätiloissa, joissa on lähes pysyvää kosteuden 
tiivistymistä ja runsaasti ilmansaasteita. Ulkona 
alueilla, joilla ilmassa on runsaasti suolaa.

Katso viranomaisten korroosiosuojausta koskevat 
vaatimukset ja eurooppalaiset rakennusmääräykset. 

VINKKI!

VALITSE OIKEA

RUOSTESUOJAUS

Ruostumaton

Ruostumaton
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RUOSTUMATON
Varmistaa mahdollisimman pitkän käyttöiän.
- Kestää punaruostetta jopa aggressiivisiksi luokitelluissa ympäristöissä.

- Kestää joustavamman teräksen ansiosta rakenteen liikkeitä ja vääntyvää puutavaraa

- Kestää kaikenlaisia lämpötiloja

YMPÄRISTÖT, JOISSA RUOSTUMATONTA AINA SUOSITELLAAN 
Ympäristöt ja alueet, joissa suola- ja kosteuspitoisuus on suuri, luokitellaan syövyttäviksi, mikä 

nopeuttaa punaruosteen muodostumista. Ruostumattomasta A2- tai A4-teräksestä valmistetut 

ruuvit ja kiinnikkeet kestävät korroosiota paremmin kuin pintakäsitellyt ruuvit, joten niitä on aina 

käytettävä kosteissa paikoissa ja uima-altaiden terassilla. Jos ruuvi koskettaa puhdistusainetta 

tai sulatussuolaa, on myös tärkeää valita ruostumaton teräs, sillä kemikaalit ja syövyttävät aineet 

eivät vaikuta siihen yhtä voimakkaasti. A4-ruuvit kestävät A2-laatua ankarampiakin olosuhteita, 

ja niitä suositellaan esimerkiksi rannikolla suolaveden läheisyydessä, uima-altaiden terasseilla ja 

laitureilla. 

EHKÄISEE RAKENTEEN LIIKKUMISTA  
Rakenteet ja materiaalit, jotka helposti kiertyvät, liikkuvat ja laajenevat edellyttävät ruostumat-

tomia ruuveja ja kiinnikkeitä. Nämä ruuvit ovat pehmeämpiä ja mukautuvampia. Pintakäsiteltyjen ja 

karkaistujen ruuvien on vaikeampi kestää liikkumisen aiheuttamaa voimaa, ja teräksen murtumis-

riski on huomattavasti suurempi. 

CORRSEAL 
Kosteudelle altistuville rakenteille.

• Edistynyt ruostesuojaus patentoiduilla ominaisuuksilla.

• Kestää -35 - +35 °C:n lämpötilan vaihteluita.

• Nanokäsittelytekniikka (suojataan useilla kerroksilla.

• Tyyppihyväksytty RI.SE:n toimesta, arvioitu käyttöikä vähintään 15 vuotta C4-ympäristössä.

YLIVOIMAINEN TARTUNTAKYKY 
Ruuvit ja kiinnikkeet altistuvat yleensä aina suurelle kitkalle asennuksen aikana. Siksi tarvitaan 

pintakäsittely, joka on joustava ja joka kiinnittyy hyvin. Joissakin pintakäsittelyissä on niin kehno 

tartuntakyky, että jopa 50 % irtoaa kitkan vuoksi. Sen johdosta suojaus heikkenee ja korroosion 

riski kasvaa. CorrSeal ruuvi takaa ylivoimaisen tartuntakyvyn, mikä on suuri etu asennusvaiheessa.

CorrSeal on saatavana hopean ja ruskean/kullan värisenä, ja värin valinta riippuu ruuvintyypistä.

RISE tarkistaa CorrSealin suorituskyvyn kerran vuodessa ja päivittää tyyppihyväksynnän joka viides vuosi ja 

suorittamalla laajemman testin. 

1. Galvanointi

2. Sinkki/rautakäsittely

3. CorrSeal-pinnoite

4. Epoksikäsittely

5. Vahakäsittely

 CORRSEAL KÄSITTELY TEHDÄÄN VIIDESSÄ VAIHEESSA:

C4

RI.SE 
HYVÄKSYTTY

Ruostumaton Ruostumaton
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Kevyet kuormat
RUUVI JA TULPPA  
• Monipuolinen vaihtoehto kaikenlaisiin asennuksiin. 

Poraa reikä, jonka halkaisija on merkitty 

pakkaukseen. Paina tulppa reikään ja 

ruuvaa esine kiinni.

Yksinkertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
20KG 25KG

PYSTYKUORMA

Pysty- ja vetokuormitusarvot kertovat, kuinka suuren rasituksen kiinnitys kestää 

Kevyet kuormat
KIPSIANKKURI, DRIVA TF27  
• Helppo asentaa ruuvimeisselillä
• Mukana uppokantaruuvi 
• Esineiden enimmäispaksuus 27 mm. 
Ruuvin pituus: 4,5x50 mm. 

Ruuvaa itseporautuva kipsiankkuri 

suoraan seinään. Aseta asennettava 

esine kiinnikkeen eteen ja kiinnitä ruuvi 

paikalleen ruuvimeisselillä.

ESIPORAUSTA 
EI TARVITA!

Kevyet kuormat
KIPSILEVY, ARROW ANCHOR   
• Kiinnittäminen kipsiin nopeasti ja helposti 
• Käytä yhdessä 3,5-3,9 mm kipsiruuvien kanssa. 
• Täydellinen esimerkiksi taulujen ripustamiseen. 

Kiinnitä ankkuri vasaralla, ankkuri laajenee 
ruuvattaessa ja kiinnittää ruuvin.

ESIPORAUSTA 
EI TARVITA!

MYYDYIN  
KIPSIANKKURI!

ASENNUS

KIPSIIN

POISTAMINEN ON 
HELPPOA, EI JÄTÄ 

SUURIA JÄLKIÄ

Yksinkertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
10KG 20KG

PYSTYKUORMA
Kaksin-
kertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
15KG 30KG

PYSTYKUORMA

Yksinkertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
10KG 20KG

PYSTYKUORMA
Kaksin-
kertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
15KG 30KG

PYSTYKUORMA
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Raskaat kuormat 
KIPSIANKKURI, DUCK FOOT   
• Erikoistyökaluja ei tarvita. 
• Helppo asentaa 
• Sopii täydellisesti kiskojen, konsolien,  
 seinäkaappien, TV-telineiden,  
 lamppujen jne. asentamiseen. 

Jos kiinnityspisteitä on useita, välin tulee olla vähintään 
200 mm, jotta määritetty kantokyky saavutetaan.

Jos kiinnityspisteitä on useita, välin tulee olla vähintään 
200 mm, jotta määritetty kantokyky saavutetaan.

Raskaat kuormat
KIPSIANKKURI SAM 5E JA 5D 
• Sam 5E asennettavaksi yksinkertaiseen kipsilevyyn.
• Sam 5D kaksinkertaiseen kipsilevyyn
Oikeaan laajenemiseen suositellaan Sammy-asennustyökalua. 
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˙ ˙ ˙ 
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Liitä pää kärkipidikkeeseen ja poraa 

ankkuri suoraan seinään. Kun muovijalka 

koskettaa seinää, poraus on valmis. 

Taivuta jalka alas ja paina Duck Foot 

reikään. Paina ruuvi sisään ja kiinnitä 

esine. Kiristä kunnes ruuvi pysähtyy. 

Muoviputki laajenee poratussa reiässä ja 

ankkuriosa asettuu paikalleen.

Esiporaa ja paina ankkuri reiän läpi. 

Laajenna asennustyökalun avulla. 

Kierrä ruuvi auki ja kiinnitä esine.
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TOIMII SEKÄ 
YKSINKERTAISISSA 

ETTÄ KAKSIN-
KERTAISISSA 

KIPSILEVYISSÄ!

KUTSUTAAN 

MYÖS NIMELLÄ

MOLLY

Patentoitu 
kipsikiinnitys

Yksinkertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
25KG 40KG

PYSTYKUORMA
Kaksin-
kertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
40KG 50KG

PYSTYKUORMA Yksinkertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
16KG 40KG

PYSTYKUORMA
Kaksin-
kertainen 
kipsilevy KG

VETOKUORMA
20KG 60KG

PYSTYKUORMA
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Poraaminen ja tulppien käyttö ennen ruuvaamista on tavano-
mainen työvaihe, joka vie paljon aikaa. Kevytbetoniruuveilla 
voit ruuvata suoraan kevytbetoniin. Se takaa turvallisen 
asennuksen ja suuren kuormitusarvon. Jos tarvitaan muita 
ruuveja kuin kevytbetoniruuveja, suosittelemme käyttämään 
tulppaa, ks. sivu 48. Tärkeää: Materiaalin syvyys vaikuttaa 
ulosvetoarvoon. 

Raskaat kuormat 
KEVYTBETONIRUUVI, STANDARD  
• Suunniteltu huokoisille materiaaleille. 
• Saatavana uppo-, kupu- tai ohutlevykannalla. 
• Sopii esimerkiksi puu- ja teräskoolausten runkoasennukseen 
ja sisustuspuutöihin. 
Pituus 65-240 mm. 

Raskaat kuormat 
KEVYTBETONIRUUVI HL 
• Korkeammat kuormitusarvot kuin kevytbetoniruuvi Standard.
• Sopii markiisien, kattotuolien, seinäkekaton, tukipalkin ja julkisivu-
verhouksen asennukseen. 
Pituus: 185-210 mm. 

Ruuvataan suoraan kevytbetoniin, mutta 

varo kiristämästä ruuvia liikaa. 

Kiinnitetään suoraan 

kevytbetoniin.

ESIPORAUSTA 
EI TARVITA!

ESIPORAUSTA 
EI TARVITA!

KEVYTBETONI

Suosittelemme tekemään koevedon suuremmille kohteille, 
joissa halutaan hyödyntää kevytbetoniruuvin kuormituskapasi-
teetti kokonaisuudessaan. 

KEVYTBETONI

                                                             Kevytbetonia on eri laaturyhmissä, joista käytetään 

nimitystä 400, 450, 500 ja 600. Luvut ilmaisevat tiheyden, joka kuvaa lujuutta ja 

jäykkyyttä. Sen alhainen lujuus asettaa suuret vaatimukset kiinnikkeille. Kevytbetonia 

on kahta eri tyyppiä, kaasubetonia on tavallisin.

TIESITKÖ ETTÄ!

C4

C4ASENNUS

KEVYTBETONIIN

ASENNA

ILMAN
TULPPAA

KEVYTBETONI =
Xella®, Ytong®,  

H+H®, Leca®
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Kevyet kuormat
NAULA-ANKKURI 
• Sopii erityisesti kohteisiin, joihin halutaan lyhyt syvyys. 
• Esimerkiksi räystäskourujen, kattorautojen, reikänauhojen,  
  putkiripustusten ja naularimojen asentamiseen alakattoihin. 
• Sopii erityisen hyvin ikkunankehysten ja väliseinien ympärille. 

Poraa reikä, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin 

naula.  Lyö naula sisään vasaralla. Putken muotoi-

nen naula puristetaan kiinni niin, että materiaali 

palautuu alkuperäiseen muotoonsa. 

BETONI LUONNON KIVI UMPITIILI

Raskaat kuormat 
GXL KARMITULPPA   
• Ruuvi ja tulppa yhdessä. 
• Saatavana sinkityllä, kuumasinkityllä ja  
 ruostumattomalla ruuvilla 
• Täydellinen julkisivujen, ikkunoiden, ovien,  
 keittiökalusteiden ja vaatekaappien asennukseen.
Pituus: 100-240 mm. 

BETONI

ONTELO-
LAATTA

REIKÄTIILI

KEVYT- 
BETONI

Raskaat kuormat 
BETONIRUUVI 
• Nopea ja luja kiinnitys. 
• Kestää sykkivän kuorman. 
• Hyvä kuormauskapasiteetti
• Irrotettava  
• Hyvä valinta paloturvallisuusvaatimuksiin
Pituus 30-192 mm. 

Esiporaa ja puhdista reikä liikuttamalla 

poraa edestakaisin kaksi tai kolme kertaa. 

Asennetaan ilman tulppaa. On kiristet-

tävä iskuruuvin- tai mutterinvääntimellä. 

Saatavana uppo-, kupu-, kuusiokannalla, 

silmukalla, kupukannalla aluslevyllä jne.

BETONI ONTELOLAATTA UMPITIILI

BETONI

KEVYTBETONI

ONTELOLAATTA

UMPITIILI

REIKÄTIILI

LUONNONKIVI

Käyttökohteet: Muottituet, muotti-

ankkurit, esivalmistettujen element-

tien väliaikaiset tuet, putkireittien 

ripustukset, kaapelihyllyt jne.

ASENNUS

UMPITIILEEN JA 
REIKÄTIILEEN

SOPII RUNKO-
ASENNUKSEEN 
TERÄKSEEN JA 

PUUHUN
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Betoniin tai tiileen voidaan asentaa turvallisesti erilaisia 
kiinnikkeitä riippuen siitä, onko asennus kevyempi vai 
raskaampi. 

OHUET SEINÄT TAI RUNKOPUUT 
vaikuttaa kantokykyyn, ja on otettava huo-

mioon, että useat reunaetäisyydet vaikuttavat 

kantavuuden vähentämiseen  

ANKKURIT TOISTEN LÄHELLÄ 
vaatii erityistä harkintaa, koska myös keskie-

täisyys on otettava huomioon. Täytyy vähentää 

kantokykyä jos keskietäisyys pysyy alle ihante-

ellista arvoa

ANKKURIN OIKEA SIJOITTAMINEN 

Asennuksessa on otettava huomioon ankkurin sijainti kantavuuden laskemi-
seksi. Varmista turvallinen asennus tarkistamalla etäisyys lähimpään reunaan. 

KUORMITUSARVOT BETONIKIINNITYKSEEN

Betonin murtuminen, kiinnityksen murtuminen, ankkurin rikkominen, reuno-
jen ja kulmien murtuminen,poikkileikkauksen rikkominen on syitä, joka voi 
johtua kiinnityksen väärästä valinnasta. Valitse oikeat betonikiinnikkeet ku-
ormitusarvojen ja käyttökohteen mukaan, rikkoutumisvaaran välttämiseksi.

HALKEILLUT BETONI  vaikuttaa kanta-

vuuteen ja nyrkkisääntönä voidaan puolittaa 

maksimiarvon.

KORKEAMPI BETONILAATU voi antaa 

määriteltyä suurempi kantavuus. Tee aina

huolelliset laskelmat, joilla varmistetaan

turvallinen asennus

Kuormituskyvylle annetut ohjearvot perustuvat kattaviin testeihin.

BETONIRUUVI
UPPO-, KUPUKANTA 
Sallittu kuorma 2,5

kN saakka. 

BETONIRUUVIT MUT-
TERI, KUUSIOK.  
Sallittu kuorma 13 kN 

saakka. 

ANKKURI 
Sallittu kuorma 25 kN 

saakka. Kantavuus jopa 

120 kN.

KEMIALLINEN 
ANKKURI

ASENNUS

BETONIIN TAI 
LUONNONKIVEEN VARMISTA

KESTÄVÄ
ASENNUS  
SUORITA KOEVETO

0–5 kN, 0–500 kg

KESKIRASKAS KUORMA:

10–120 kN, 1000–12000 kg

KEVYT KUORMA: 

5–10 kN, 500–1000 kg     

RASKAS KUORMA: 
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Kevyet kuormat
PIKANAULA 
• Täydellinen valinta, kun halutaan lyhyttä syvyyttä. 
• Esimerkiksi räystäskourujen, kattorautojen,  
 reikänauhojen, putkiripustusten ja naularimojen  
 asentamiseen alakattoihin. 

Poraa reikä, jonka halkaisija on yhtä suuri 

kuin naula. Lyö 

naula vasaralla. Putkimainen naula kiin-

nittyy hyvin materiaaliin, kun materiaali 

BETONI LUONNONKIVI UMPITIILI

Kevyet kuormat
GXL KARMITULPPA  
• Koostuu ruuvista ja tulpasta 
• Saatavana kiiltosinkittynä, kuumasinkittynä ja  
 ruostumattomana. 
• Täydellinen julkisivujen, ikkunoiden, ovien, keittiökalusteiden,  
 ja vaatekaappien asennukseen. 
• CE-merkintä (ETA:n kautta)  

BETONI

ONTELOAATTA

REIKÄTIILI

KEVYTBETONI

BETONI KEVYTBETONI ONTELOLAATTA

UMPITIILI REIKÄTIILI LUONNONKIVI

Kevyet kuormat
BETONIRUUVI
• Nopea ja luja kiinnitys. 
• Hyvä kuormauskapasiteetti. 
• Irrotettava 
• Hyvä valinta paloturvallisuusvaatimuksiin. 
Pituus 30-192 mm. 

Käyttökohteet: Puukoolaukset, helat ja kaapelihyllyt. 

Esiporaa ja puhdista reikä liikuttamalla 

poraa edestakaisin kaksi tai kolme kertaa. 

Asennetaan ilman tulppaa. On kiristettävä 

iskuvääntimellä. 

Saatavana uppo, kupu, kuusiokannalla, 

silmukalla tai kupukannalla aluslevyllä.

BETONI ONTELOAATTA UMPITIILI

SOPII TERÄS- 
JA  PUURUNGON 
ASENNUKSEEN   

TOIMII

KAIKKIIN
MATERIAALEIHIN
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BETONI

Raskaat kuormat
BETONIRUUVI EUS & BETONIRUUVI EUSA4 
• Kuusiokanta 
• Vakaan kiinnitykseen betoniin
• Lasketaan eurokoodin mukaisesti.  
   Pituus 55-130 mm. 

Huomaa, että pienet reuna- ja/tai sisäreunaetäisyydet sekä betoni-
laatu vaikuttavat kuormankantokykyyn. Käytä ESSVE mitoitusohjel-
maa tai ota yhteyttä tekniseen tukeemme, jos haluat lisätietoja. 

RASKAAT KUORMAT
GOLDEN ANCHOR® ANKKURI  
• Nopeasti asennettava
• Turvallinen asennus
• Valitse sähkösinkitty sisäkäyttöön
• Valitse ulkokäyttöön kuumasinkitty tai ruostumaton/ 
 haponkestävä A4 
• Sähkösinkitty ja kuumasinkitty on CE-merkitty (ETA:n kautta). 

Esiporaa reikä, jonka halkaisija on yhtä 

suuri kuin ruuvi. Puhdista reikä liikutta-

malla poraa edestakaisin kaksi tai kolme 

kertaa. Aseta osa paikalleen ennen kun 

lyöt ankkurin kiinni ja kiristä mutteri oike-

alla momentilla. 

BETONI LUONNONKIVI

Katso oikea poraussyvyys ja kiristysmomentti pakkauksesta. 

Tiesitkö että... 
Oikein asennetun 

ankkurin kantavuus voi 
olla jopa 2,5 tonnia. 

VINKKI!
Käytä mutterin-
väännintä, jonka 
vääntömomentti 

on 300 Nm. 

6-KANTA
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Kierretangon väliin 
muodostuu kemiallinen 
sidos, kun betonireikään 
asennetaan kaksi-
komponenttinen massa.

ONE ANKKUROINTIMASSA
• Kierretangoille halkeilemattomassa betonissa M8-M30.

• Kierretangoille halkeilleessa betonissa M8-M30.

• Muurattuihin rakenteisiin M8-M18.

• Harjateräkselle halkeilemattomassa betonissa Ø8-Ø32.

• Harjateräkselle halkeilleessa betonissa Ø8-Ø32.

• Kierretangon kiinnitys vesitäytteisiin reikiin M8-M16.

• Harjateräsankkurointiin vedenalaisiin porareikiin Ø8-Ø16.

• Patruunapuristimien käyttölämpötila 5°C-40°C.

HY ANKKUROINTIMASA
• Kierretangoille halkeilemattomassa betonissa M8-M30. 

• Kierretangoille halkeilleessa betonissa M8-M30. 

• Harjateräkselle halkeilemattomassa betonissa Ø8-Ø32.

• Harjateräkselle halkeilleessa betonissa Ø8-Ø32.

• Kierretangon kiinnitys vesitäytteisiin reikiin M8-M30.

• Harjateräsankkurointiin vedenalaisiin porareikiin Ø8-Ø32.

• Patruunapuristimien käyttölämpötila 5°C-40°C.

• Materiaalin käyttölämpötila 0°C-40°C.

Ankkurointimassa 
monikäyttöinen   

Erittäin suoritus-
kykyinen ja vahva

BETONI

BETONI

KEVYTBETONI

ONTELOLAATTA

UMPITIILI

REIKÄTIILI

LUONNONKIVI

LUONNONKIVI

KEMIALLINEN
KIINNITTÄMINEN

ERITTÄIN
VAHVA!

MONI-

KÄYTTÖINEN!
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Katso asennusohjeet pakkauksesta ja teknisistä tiedoista. 
Katso myös asennusvideomme tai ota meihin yhteyttä. 

BETONI

KEVYTBETONI

ONTELOLAATTA

UMPITIILI

REIKÄTIILI

LUONNONKIVI

Lisää kantavuutta suurentamalla asennussyvyyttä. VINKKI!

ECM ANKKUROINTIMASSA
• Kierretangoille halkeilemattomassa  
 betonissa M8-M24. 
• Muurattuihin rakenteisiin M8-M16 
• Kierretangon kiinnitys vesitäytteisiin  
 reikiin M8-M24.
• Patruunapuristimien käyttölämpötila 5°C-40°C.
• Materiaalin käyttölämpötila 0°C-40°C.

Luonnonkivelle/kevytbetonille 

BETONI

KEVYTBETONI

ONTELOLAATTA

UMPITIILI

REIKÄTIILI

LUONNONKIVI

Asennus alhaisissa lämpö-

tiloissa, jopa -20°C asti    
ONE-ICE ANKKUROINTIMASSA
• Vaarnaruuvien, kierretankojen ja  
 harjaterästen asennukseen. 
• Valuu mahdollisimman vähän materiaaliin. 
• Hyväksytty asennettavaksi vedenalaisiin  
 porareikiin
• Kovettuu nopeasti huoneenlämmössä

NÄIN KÄYTÄT:
1. PORAA
Reiän halkaisijan tulee olla 2 mm suurempi kuin kiinnitettävä osa, koskee 
M16-mallia ja sitä pienempiä. 

2. PUHALLA
Jos betoni on halkeillut, puhalla reikä puhtaaksi paineilmalla (vähintään 
6 bar). Halkeilematon betoni, puhalla reikä puhtaaksi pumpulla 
(vähintään 4 pumppausta). Jos reikää ei puhdisteta pölystä, massa ei 
kiinnity reiän seiniin. (ks. ETA). Älä koskaan käytä pölynimuria. 

3.HARJAA
Vähintään 4 harjausliikettä reiän pohjasta. Käytä harjaa, jonka halkaisija 
on 2 mm suurempi kuin reiän halkaisija (koskee M16-mallia ja pienempiä 
kokoja). 

4. TOISTA
Toista vaihetta 2, kunnes reiästä ei tule pölyä. 

5. SEKOITA
Purista massa ulos, kunnes massa on tasaisen vaaleanharmaata

6. TÄYTÄ
Aloita alhaalta ja täytä vähintään 2/3 reiästä. 

7. ANKKUROI
Työnnä rauta/pultti reikään 

8. ANNA KOVETTUA
Katso kovettumisaika taulukosta. Älä koske ankkuriin tai kuormaa sitä 
kovettumisen aikana. 

Tarkat ohjeet >M16-koon asennuksiin, betoni ja vesi, ks. ETA. 
KATSO LISÄÄ OHJEETTA OSOITTEESTA ESSVE.FI 
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BETA-TILL-BASTA ✓ ✓

SUNDA HUS ✓ ✓

BYGGVARUBEDÖMNINGEN ✓ ✓

NORDIC ECOLABEL (SVANEN) - -

BETONI (HALKEILEMATON) KIERRETANKO M8 – M24 M8 – M30

BETONI (HALKEILLUT) KIERRETANKO - M8 – M30

BETONI, KIERRETANKO (VÄHIM. ASENNUSSYVYYS) (4 – 7.5)×D (4 – 7.5)×D

BETONI, KIERRETANKO (MAX. ASENNUSSYVYYS) 20×D 20×D

BETONI, SISÄKIERTEINEN HYLSY 
(HALKEILLUT/HALKEILEMATON)

- -

BETONI (HALKEILEMATON), HARJATERÄS - Ø8 – Ø32

BETONI (HALKEILLUT), HARJATERÄS - Ø8 – Ø32

BETONI, HARJATERÄS, LISÄRAKENNE - -

MUURATTU RAKENNE M8 – M16 -

PYSYVÄ KÄYTTÖ KUIVASSA/MÄRÄSSÄ BETONISSA ✓ ✓

SALLITTU LÄMPÖTILA-ALUE -40°C – +80°C -40°C – +120°C

ENIMMÄISLÄMPÖTILA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ RAJOITETTU +50°C +72°C

PALONKESTÄVYYS, KANTAVUUS BETONISSA - -

SEISMINEN KAPASITEETTI (C1) BETONISSA - M8 – M30 
Ø8 – Ø32

SEISMINEN KAPASITEETTI (C2) BETONISSA - -

KOSKETUKSEEN JUOMAVEDEN KANSSA (ANSI 61) - ✓

M8 – M30 M8 – M30

M8 – M30 M8 – M30

(4 – 7.5)×D (4 – 7.5)×D

20×D 20×D

- IG-M6 – IG-M20

Ø8 – Ø32 Ø8 – Ø32

Ø8 – Ø32 Ø8 – Ø32

- ✓

M8 – M16  
IG-M6 – IG-M10

-

✓ ✓

-40°C – +120°C -40°C – +160°C

+72°C +100°C

R30-R120 R30-R120

M8 – M30 
Ø8 – Ø32

M8 – M30 
Ø8 – Ø32

- M12 – M24

✓ ✓

VERTAILUTAULUKKO
M

at
er

ia
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it
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en
nu

so
lo

su
ht

ee
t

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

- ✓Ym
pä

ris
tö

-
ar

vi
oi

nt
i

KÄYTTÖLÄMPÖTILA (PATRUUNAPURISTIN) 5°C – 40°C -20°C – 10°C

KÄYTTÖLÄMPÖTILA (BETONI) 0°C – 40°C -20°C – 10°C

ASENNUS KATOSSA (YLÖSPÄIN) ✓ ✓

TIMANTTIPORAUS - -

ASENNUS KUIVASSA/MÄRÄSSÄ BETONISSA ✓ ✓

ASENNUS VEDENTÄYTETYISSÄ REI’ISSÄ (ESIM. SADEVESI) M8 – M24 M8 – M16
Ø8 – Ø16

ASENNUS VEDEN ALLA - OSITTAIN MAHD.

ESSVE 
ECM

ESSVE 
ONE-ICE

ESSVE 
ONE

ESSVE 
HY

Kä
yt

tö
ym

pä
ris

tö

5°C-40°C 5°C-40°C

-10°C-40°C 0°C-40°C

✓ ✓

- -

✓ ✓

M8 – M16 
Ø8 – Ø16

M8 – M30 
IG-M6 – IG-M20 

Ø8 – Ø32

OSITTAIN MAHD. OSITTAIN MAHD.
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Kovat materiaalit 
NAILONTULPPA N 
• Tulpassa on siivet, jotka estävät sen pyörimisen ruuvauksen aikana 
• Saatavana koot 4-20 mm. 
• Kestää lämpötiloja -30 °C ja +100 °C välillä. 

Työnnä tulppa esiporattuun reikään.  Ruu-

vin tulee mennä tulpan läpi 5 mm

BETONI UMPITIILILUONNONKIVI

Kevytbetoni
KEVYTBETONITULPPA TURBO T/TM 
• Turbo-tulppa on tarkoitettu laajenemattomaan kiinnitykseen  
 kevytbetoniin tai kevytsoraan. 
• Valmistettu nailonista (T) tai sinkistä (TM). 
• TM sopii asennettavaksi kattoihin, joissa tarvitaan palosuojausta. 

KEVYTBETONI

Huokoiset materiaalit 
NAILONTULPPA NL  
• Tulpassa on siivet, jotka estävät sen pyörimisen ruuvauksen aikana
• Saatavana koot 8, 10 ja 12 mm 
• Kestää lämpötiloja -30 °C ja +100°C välillä. 

Työnnä tulppa esiporattuun reikään. 

Ruuvin tulee mennä tulpan läpi 5 mm. 

KEVYTBETONI ONTELOLAATTA REIKÄTIILI
LAAJENEMINEN

Ruuvin on aina mentävä tulpan läpi, jotta asennus on asianmukainen.  Ruu-
vin pituus = tulpan pituus + materiaalin paksuus + 5 mm. 

Kaikki materiaalit
YLEISTULPPA 
• Laajenee eri määrin materiaalista riippuen
• Tukevat siivet estävät tulpan pyörimisen reiässä. 
• Saatavana koot 5-10 mm.  
• Kestää lämpötiloja -50 °C ja +80 °C välillä. 

Paina tulppa esiporattuun reikään ja 

kiinnitä ruuvi. 

BETONI KEVYTBETONI LEVYMATERIAALI

UMPITIILI LUONNONKIVI KIPSI

ASENTAMINEN

TULPAN KANSSA

LAAJENEMINEN

LAAJENEMINEN
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ESSVEn YouTube-kanavalta 
löydät ohjevideoita eri 
asennuksesta:  

• ANKKUROINTIMASSA 

• ANKKURIRUUVI 

• BETONIRUUVI 

• ANKKURI GOLDEN ANCHOR 

• ET-T-RAKENNERUUVI  

• KARMITULPPA GXL 

• KIPSIANKKURI ARROW ANCHOR 

• KIPSIANKKURI DRIVA 

• KIPSIANKKURI DUCK FOOT 

• KIPSIANKKURI SAM 

• HDS, TERASSIRUUVIEN 

   PIILOKIINNITYS

• HEX-PUURUUVI 

• KARMIHYLSY INDU-PROG

• KARMIRUUVIPROGRAMA PLUS 

• KEVYTBETONIRUUVI 

• TASONSÄÄTÖRUUVI 

• TERASSIRUUVI 

YOUTUBE.COM/ESSVEFINLAND

ESSVE.FI

MYYMÄLÄ-
MATERIAALIT
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ESSVE ESSBOX SALKKU

• Kestää sadetta, lunta ja pohjoismaisia olosuhteita
• Pinottava
• Ruuvit pysyvät järjestyksessä
• Jämäkät kestävät salkut
• Jätä kansi rasian alle, kiinnikkeet pysyvät silti  
 siististi paikoillaan
• Ei rikkinäisiä pakkauksia, vähemmän hävikkiä
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• Saatavana kuusi eri kokoa
• Aseta kansi rasian alle, niin näet heti mitä salkussa on
• Kierrätettävää muovia (elintarvikemuovia)
• Suunniteltu huolettomaan käsittelyyn
• Kestää sadetta, lunta ja pohjoismaisia olosuhteita
• Pinottava

RUUVITYYPPI

SISÄ-VAI ULKO-
KÄYTTÖÖN

MIHIN 
MATERIAALIIN

KOKO JA 
MÄÄRÄ

TUOTE-
NUMERO

KORROOSIO-
LUOKKA (C1, C2, 
C3, C4 TAI C5)

KÄRKI

PORAKOKO

CE-MERKINTÄ

INFORMATIIVISET MYYNTIPAKKAUKSET

MITAT
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KOKO TUOTEVALIKOIMA, 

OSOITTEESSA ESSVE.FI 

Asiakaspalvelu: 09 525 9030    essve.fi

Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet m
ed vid tiden för upprättandet kända fakta och inform

ation. Angivna uppgifter kan 
kom

m
a att ändras utan vidare notifiering. All rådgivning som

 läm
nas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär 

inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för läm
nad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om

 val av 
produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.


