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Uusi trendi: tuulettuvat rapatut julkisivut

PERMABASE-LEVYT JA
FESCOPANEL LEVYRAPPAUS
PELAAVAT YHTEEN
TURUN REELINGISSÄ
Levyrappausjärjestelmät yleistyvät
kovaa vauhtia niin korjaus- kuin
uudisrakentamisessakin. Cembrit ja Fescon
tarjoavat yhdessä teknisesti testatun
järjestelmän, jossa yhdistyvät perinteinen
tuulettuva julkisivu ja rapattu pinta. Kolmesta
kerrostalorakennuksesta koostuva Turun
Asunto Oy Reelinki on mittavin kohde, jonka
julkisivukorjauksiin erikoistunut rakennusliike
Exoteriko on toteuttanut tällä järjestelmällä.
Turun Uittamon kaupunginosassa sijaitseva Asunto Oy
Reelinki koostuu kahdesta 8-kerroksisesta ja yhdestä
matalammasta asuintalosta. 1970-luvun alussa rakennettujen talojen julkisivu oli alun perin toteutettu pesubetonipintaisista sandwich-elementeistä. Julkisivuremontti tuli
ajankohtaiseksi, kun vuonna 2010 suoritetussa kuntotutkimuksessa ulkokuorissa havaittiin pakkasrapautumaa.
Projektipäällikkö Päivi Vanhanen RTC Vahanen Turku
Oy:stä vastasi projektin rakennesuunnittelusta. ”Oli järkevää purkaa pois ulkokuori ja vanhat, vain 80 mm paksut
eristeet ja asentaa tilalle tuulettuva levyrappausjärjestelmä.
Remontin yhteydessä seinien sisäkuorien saumoja tiivistettiin ja eristettä pystyttiin lisäämään”,Vanhanen kertoo.
Vanhasen mukaan trendinä on, että yhä enemmän halu-

Turun As Oy Reelingin kerrostalojen julkisivut päivitettiin
2000-luvulle modernilla levyrappausjärjestelmällä.
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taan tehdä tuulettuvia rakenteita. Reelingin tapauksessa
myös Turun kaupungin kaupunkikuvaneuvottelukunta edellytti levyrappausjärjestelmällä toteutettua julkisivua kyseiselle alueelle.

I S OA P I N TA A , V Ä H E M M Ä N S AU M O J A

Julkisivuremontti alkoi vanhan julkisivun purkamisella –
samalla rakennukset päivitettiin uusien u-arvovaatimusten
tasolle vaihtamalla lämmöneristeet.

Korjauskohteen pääurakoitsijana toimi Exoteriko Oy, joka
vastasi niin julkisivuremontista kuin urakkaan kuuluneesta
porrashuoneiden kunnostuksestakin. Toimitusjohtaja
Jorma Salmisen mukaan As Oy Reelinki on mittavin
tähänastisista kohteista, joihin yritys on asentanut Cembritin ja Fesconin yhteisen levyrappausjärjestelmän julkisivuihin.
”On hienoa, että Cembritin valikoimista löytyy erikokoisia rappauslevyjä. Korkeisiin rakennuksiin soveltuvat
hyvin isommat levyt, jolloin pintaan jää vähemmän saumoja”, Salminen toteaa. Iso, paksu ja jäykkä levy on myös
helpompi asentaa ja seinästä tulee suorempi. Permabase
ja Fescopanel rappausjärjestelmä valikoituvat projektiin
myös kilpailukykyisen hintatason ansiosta. Salminen uskoo
tuulettuvan ja rapatun julkisivun yhä yleistyvän tulevaisuudessa. ”Siihen on suunnittelijan myös helppo yhdistää
muita julkisivulevyjä, joita Cembritin valikoimista löytyy
mukavasti pintaa elävöittämään.”

Runkorakenteen ja lämmöneristeiden päälle asennettiin
Cembrit Windstopper -tuulensuojalevyt.

T U U L E T T U V U U S J A E R I S T E T T Ä V Y YS
– KESTÄVÄMPI JULKISIVU

Työnjohtaja Heidi Bymanin mukaan uuden julkisivun
toteuttaminen isokokoisiin rakennuksiin on monipuolinen
urakka, johon Reelingissä osallistui erilaisia rakentamisen
ammattilaisia – parhaimmillaan jopa runsaat 20 henkeä.
Purkuryhmät purkivat pois vanhan ulkokuoren ja eristeet, ranka- ja levyasennuksista huolehti oma porukka ja
ammattirapparit viimeistelivät rappauslevyn pinnan.

Cembritin Permabase on korkealaatuinen rappauksen aluslevy
tuulettuviin, rapattaviin julkisivuihin. Permabase-levyjä saa eri
kokoisina – isot levyt nopeuttavat laajojen julkisivupintojen valmistumista.

Kaikki sujui kuitenkin mallikkaasti, kun ammattilaisten käytettävissä olivat tutut ja laadukkaat Cembritin ja Fesconin
tuotteet, jotka toimivat yhdessä erinomaisesti. ”Levyrappausjärjestelmä mahdollistaa julkisivun tuulettuvuuden
lisäksi sen, että eristettä saadaan mahtumaan reilusti ja tiiviisti – tällainen kestävämpi ratkaisu on aiemmin puuttunut markkinoilta”, Byman linjaa. Tuulettuva ja nykyaikaisilla
mineraalivillaeristeillä varustettu järjestelmä parantaa myös
kiinteistön energiataloudellisuutta.
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T E S TAT T UA TO I M I V U U T TA
POHJOISEN OLOISSA

Levyrappausjärjestelmä koostuu useasta osasta: seinärakenteen päälle asennetaan puu- tai metallirakenteinen
runkorakenne, moderni tehokas lämmöneriste, levyalusta
eli Cembritin kuitusementtinen Permabase-rappauslevy,
Fesconin verkotuslaasti ja lasikuituverkko sekä lopuksi
pohjustus ja pinnoitus Fesconin silikonihartsituotteilla.
Fesconin tuotepäällikkö Keijo Nefflingin mukaan levyrappausjärjestelmä on erittäin kestävä ja soveltuu erinomaisesti Suomen sääolosuhteisiin. ”Tuulettuva järjestelmä jopa
antaa anteeksi mahdollisia virheitä: jos jonkin sauman tai
muun detaljin kohdalta pääsee järjestelmään kosteutta, se ei
menee runkoon vaan kuivuu tuuletustilassa. Näin eristeet ja
runko eivät pääse kastumaan ja julkisivu pysyy kunnossa.”

Levyrappausjärjestelmällä saadaan moderni rapattu julkisivu,
joka pitää pintansa sääolosuhteita ja aikaa vastaan.

Cembrit Permabase -levy on 15 vuoden aikana osoittanut kestävyytensä vaativissa pohjoisen olosuhteissa. Fesconin tuotteet on kehitetty Suomessa ja testattu yhtiön
omassa laboratoriossa. Cembritin Permabase-levyn ja Fescon-ohutrappaustuotteiden yhteensopivuus on todennettu Tampereen teknillisen yliopiston teknisissä testeissä.
Yritykset tarjoavat yhteistyössä niin korjaus- kuin uudisrakentamiseenkin soveltuvan julkisivujärjestelmän, jonka
kaikki osat ovat ensiluokkaisia ja toimivat yhdessä kestävästi ja energiatehokkaasti.
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CEMBRIT PERMABASE
Rappauksen aluslevy
Cembrit Permabase on portlandsementistä, kiviaineksesta ja
lasikuituverkosta valmistettu jäykkä rakennuslevy, jonka pinta
on erittäin kova ja kestävä. Cembrit Permabase -levyä käytetään tuulettuviin, rapattuihin levyjulkisivuihin. Levy soveltuu niin
uudis- kuin korjausrakentamiseen sisä- ja ulkotiloihin.
Kaksinkertaisesti vahvistetun EdgeTech -reunan ansiosta kiinnikkeet saadaan tavallista lähemmäksi reunaa ilman murtumisvaaraa.Vaativat kohteet kuten kaarevat seinärakenteet,
holvikatot ja käytävät voidaan toteuttaa Permabase Flexillä.
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FESCOPANEL
RAPPAUSJÄRJESTELMÄ
Fescopanel rappausjärjestelmän tuotteet ovat pitkään Suomen
markkinoilla olleita ja hyväksi sekä toimiviksi todettuja.
Verkotuslaastina käytetään kuituvahvistettuna sementtipohjaista Fescoterm Verkotuslaastia ja pinnoitteena Fescon Silikonihartsipinnoitetta. Samoja tuttuja tuotteita on käytetty jo useita
vuosia Fescoterm Ohutrappaus eristejärjestelmässä.
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