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KULO-LUMIESTE
Uusi Hansa Oy

RT 38387
257.22 Talo 2000
486.2 Talo 90 
X37  SfB
F43.6 Hoito- ja huoltokoodi
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Lumieste pitää lumen ja jään katolla an-
taen niiden sulaa vähitellen. Se tekee 
katostasi turvallisemman ja sopivamman 
vilkkaimille paikoille, kuten oviaukoille, 
jalkakäytäville sekä yleisille oleskelupai-
koille. Se suojaa rännejä repeytymisiltä 
tai vaurioitumisilta.

LUMIESTE POLYKARBONAATISTA

•	 Lähes näkymätön, ei erotu kuten perin-
teiset, helppo asentaa

•	 Neljällä ruuvilla kiinnitettäessä kestää 
1100 kg, Kulo1-liimalla noin 800 kg

•	 Ei irtoile eikä repeydy, UV-suojattu
•	 Hyvät lämmönkestävyydet, -150 ...+228 °C
•	 Kotimainen, Yhdysvalloissa vastaavasta 

materiaalista käyttö aloitettu 1976
•	 Polykarbonaattia käytetään esim. lento-

koneitten tuulilaseissa sekä luodinkestä-
vissä laseissa

•	 Kulo-lumieste sopii kaikille katemateri-
aaleille ja kaikille kateprofiileille

•	 Kiinnitys, ruuveilla aina ruoteeseen, lii-
malla suoraan katteeseen

LUMIESTEEN ASENTAMINEN pELTI-
KATOLLE
Lumieste on helppo ja nopea asentaa. Kat-
teen rakennelmista tai muodoista huoli-
matta jokainen lumieste tarvitsee vain 3...4 
ruuvia tai vaihtoehtoisesti Kulo1-liimaa. 
Siihen ei tarvitse ylimääräisiä hihnoja tai 
pintavalmisteluja.
Lumiesteiden asentaminen vaihtelee alu-
een lumimäärän ja katon ominaisuuksien 
sekä sen ympäristön mukaan.
Kulo-lumieste asennetaan lappeella vaa-
kasuoraan yhteen tai useampaan siksak-ri-
viin. Yhteen siksak-riviin esteet asennetaan 
kahteen eri tasoon, jossa esteitä on 4 kpl 
yhdellä juoksumetrillä.
Lumiesteiden kiinnitys aloitetaan katon 
alareunasta. Siksak-rivin alempi taso kiin-
nitetään ruuvikiinnityksellä katteen alim-
paan ruoteeseen ja ylempi taso seuraavaan 
tai sitä seuraavaan ruoteeseen.
Liimakiinnityksessä ei ruoteita tarvitse et-
siä, mutta liimakiinnityksellä asennettaes-
sa noudatetaan samaa asennuskaavaa kuin 
ruuvikiinnityksessäkin. Liimakiinnityksessä 
esteet asennetaan niinikään vaakasuoraan 
yhteen tai useampaan siksak-riviin.

KIINNITYS KATOLLE

Tämä asennusoh-
je on tehty lumi-
kuorman 2 kN/m2 
mukaan riskiker-
toimet huomioon 
ottaen. Jos lumi-
kuorma asennus-
alueella on suu-
rempi tai pienem-
pi, kasvatetaan 
tai lyhennetään 
siksak-rivien väle-
jä 5 % /0,2 kN/m2. 
(1 kN = 101,97 kg).

HUOM!  
Emme suositte-
le lumiesteiden 
asentamista 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 asennetaa 4 kpl yhdelle siksak-
rivimetrille. Mikäli estetiheyttä nostetaan 
voidaan rivien välejä vastaavasti kasvattaa. 
Esim. asennettaessa metrille 5 kpl esteitä 
nousee tiheys 25 %. Tällöin rivien välejä 
kasvatetaan 10 %, oivallinen vaihtoehto 
rajatapauksissa, joissa harkitaan pitääkö 
lisätä yksi siksak-rivi vai ei.

Lumikuormat alueittain Suomessa näet 
osoitteesta: www.kulolumieste.com/index.
php?si=lumikuormat

Kulo lumieste on materiaalinsa ansiosta katolla lähes näkymätön. Lumiesteet jakavat lumi-
kuorman painon tasaisesti koko katolle.

4 kpl metrillä

4 kpl metrillä

4 kpl metrillä

Ensimmäinen 
siksak-rivi katon 

alareunaan

2-siksak-riviä, 
toinen rivi katon 

puoliväliin

3-siksak-riviä

Kattokal- 
tevuus

Lappeen 
mitta

Siksak-rivien 
määrä

11° tai alle

1...10 m
1...20 m
1...30 m

jne.

1
2
3

jne.

11...15°

1... 7 m
1...14 m
1...21 m
1...28 m

jne.

1
2
3
4

jne.

16...19°

1...5,5 m
1...11 m

1...16,5 m
1...22 m

jne.

1
2
3
4

jne.

20...24°

1...4,5 m
1...9 m

1...13,5 m
1...18 m

jne

1
2
3
4

jne

25...29°

1...3,5 m
1...7 m

1...11,5 m
1...15 m

jne.

1
2
3
4

jne.

30...36°

1...3 m
1...6 m
1...9 m

1...12 m
jne.

1
2
3
4

jne

37...45°

1...2,5 m
1...5 m

1...7,5 m
1...10 m

jne.

1
2
3
4

jne.

Kaltevuuden ollessa yli 45° kysy ohjeet val-
mistajalta.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kurikan Lumieste
Uusi Hansa Oy
Koivistonkyläntie 74
61310 PANTTILA
Puhelin 06 453 5000, 040 910 9585
info@kulo.eu
www.kulolumieste.com

Lumieste kiinnitetään ruuvikiinnityksellä viereisen kuvan 
mukaisesti katteen alusruoteisiin. Liimakiinnityksessä 
noudatetaan samaa asennuskaavaa. Siksak-rivin alempi 
taso kiinnitetään siksak-rivin ylempään tasoon nähden 
normaalisti 35...70 cm etäisyydelle toisistaan.

LIIMAKIINNITYS
Liimaus Kulo1-liimalla voidaan suorittaa lämpötilan olles-
sa +5...+40 °C välissä. Kulo1-liima kestää n. 13 kg/cm2 pai-
netta, tällöin yksi lumieste kestää n. 500...800 kg:n painon.
Lumiesteiltä vaaditaan 500 kg kantokyky/juoksumetri. 
Liimatulla Kulo-lumiesteellä tämä vaatimus ylittyy monin-
kertaisesti. Kulo-lumiestettä liimataan 4 kpl/jm, jolloinka 
liimauksilla päästään 3000...3600 kilon kantokykyyn/jm. 
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Liima-
pintojen puhdistuksessa käytetään Kulo Cleaner puh-
distusainetta tai vastaavia denaturoituja alkoholipitoisia 
puhdistusaineita.
Kulo1-liima saavuttaa lopullisen lujuutensa 28 vrk:n sisällä 
+ 5 °C lämmössä, mutta liimaus on riittävän luja jo 5...6 
vrk:n sisällä liimauksesta.

Liimaus uudelle pellille
Uudet kattopellit on usein käsitelty tai suojattu erilaisilla 
varastorasvoilla, joka täytyy huolellisesti puhdistaa liima-
uksen kohdasta, muuten liiman tarttuvuus peltiin ei ole 
riittävä.
Uudet galvanoidutpellit käsitellään erityisellä varastoras-
valla, johon liimat, eikä maalit tartu. Esimerkiksi maala-
usta ei suositella tehtäväksi uudelle galvanoidullepellille 
ennenkuin pelti on ollut kaksi vuotta ulkoilmassa, ellei va-
rastorasvaa poisteta. Sama on liimauksen suhteen, liimat-
taessa Kulo-lumiesteitä uudelle galvanoidullepellille tulee 
varastorasva poistaa lumiesteen alta liimauksen kohdasta. 
Jos varastorasva poistetaan voidaan esteitä liimata uudel-
lekin galvanoidullepellille.
Varastorasva uudelta galvanoidultapelliltä poistetaan 
seuraavan ohjeen mukaan: Puhdista liimauskohta rasvan-
poistoaineella, hio liimauskohtaa karhunkielellä, puhdista 
vielä rasvanpoistoaineella ja kuivaa sitten liimauskohta 
nukattomalla ja pölyämättömällä liinalla.
Uudet ja vanhat polyuretaanipinnoitteisetpellit (Pural pin-
noitteet) puhdistetaan liimauskohdastaan polyuretaani 
ohenteella ja kuivataan sen jälkeen nukattomalla ja pöly-
ämättömällä liinalla.
Muiden uusien PVC ja maalattujen peltipintojen liimaus-
kohdan puhdistukseen Kulo Cleaner tai vastaava denatu-
roitu alkoholipitoinen puhdistusaine.

Liimakiinnitys tiili- ja mineriittikatteelle
Liimattaessa tiileen tai mineriittiin tulee katteen pinta-
maali poistaa liimauksen kohdalta + puhdistus. Katso tar-
kemmat ohjeet kotisivuiltamme.

RUUVIKIINNITYS
Kateruuvi kokonaan maalattu (korroosiosuojattu), ø 4,8 
mm, pituus tarkistettava kohteen mukaan. Ruuvin tulee 
kiinnittyä alustaansa (ruodelautaan) vähintään 20 mm:n 
syvyyteen. Tiivisteenä käytetään kateruuvin omaa tiivis-
tettä. Tiiviste tulee aina esteen ja katteen väliin.
Kansiruuvi (täkkipultti) ø 6 mm, pituus kuten edellä ka-
teruuvissakin. Kansiruuvi kiinnityksessä tiivisteenä käyte-
tään EPDM-solukumitiivisteteippiä. Tiivisteteipin leveys 
vähintään 20 mm ja paksuus 3 tai 5 mm.

Kun lumieste kiinnitetään korkean ja jyrkkäprofiilisen pellin aallon päälle, este 
voidaan kiinnittää kolmella ruuvilla päältä. Silloin esteen jalakset saattavat jäädä 
reunoilta ilmaan. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä esteen toimivuuden kannalta.

Lumieste kuvattuna edestä aal-
lon harjalla. Lumieste asennet-
tuna aaltopellin ”harjakohtaan”. 
Kiinnitykseksi voidaan valita nel-
jällä ruuvilla reunoilta tai kolmel-
la ruuvilla esteen päältä.

Kiinnitys aaltopellin ” harjakohtaan”. 
Korkeissa (jyrkissä) profiileissa kiin-
nitykseksi voidaan valita reunalta 
neljällä ruuvilla, jolloin kiinnitys 
saattaa vaatia useamman tiivisteen 
päällekkäin, tai tiivisteen ja sen 
päälle ylimääräisen korokerenkaan 
niin, että este on tasapainossa.

Liimaa tulee pursuttaa 
n. 1 cm:n paksuudelta 
esteen pohjaan kuvan 
mukaisesti. Kun este 
puristetaan katteeseen 
tasoittuu esteen ja kat-
teen välinen tyhjä tila. 
Liimakerros esteen alla 
on puristuksen jälkeen 
oltava n. 2 mm, jotta 
elastisuus säilyy.

Ruodelauta Ruodelauta

Ruodelauta Ruodelauta

Ruodelauta

Päältäkiinnitys

Sivusta kiinnitys

Epätasainen profiili ja tasa-
pohjamalli asennettuna aal-
lon väliin.

Tasapohjamalli konesauma-
katossa, tiiviste aina esteen ja 
pellin välissä.

Lumieste kuvat-
tuna sivusta

Kapea 
ruodelauta

Ruodelauta
Ruodelauta


