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Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Tuotenro 000702FI

Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus 
sisältää oikean määrän tarvikkeita.
Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta.
HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.
Tarvitset T20 Torx -ruuvauskärjen ruuvinvääntimeesi.

Jos asut alueella, jossa sataa säännöllisesti 
paljon lunta, on kattotuolien väliin  
asennettava 45 x 45 mm:n puurimat tai 
Santex-tukikehys katon suojaamiseksi 
raskailta lumikuormilta.

16 mm:n kattolevy

Katon kaltevuus vähintään 6° = 105 mm/m.
Katon kaltevuus enintään 12° = 210 mm/m.

Kattolevyjen ulkonäkö voi olla erilainen 
kuin tämän ohjeen kuvissa. 
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Toimitussisällön tarkastus
Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.
Tarvikkeiden määrä riippuu siitä, kuinka monesta osastosta katto on rakennettu sekä kuinka 
moni katto-osastoista on liukuvia ja kuinka moni kiinteitä.

LisätarvikepussitKehykset

Kehysten määrä riippuu katto-osastojen määrästä.
Tarvike 1-osainen 2-osainen 3-osainen 4-osainen

Alempi  
liitoskehys

2 kpl 3 kpl 4 kpl jne

Ylempi  
liitoskehys

2 kpl 3 kpl 4 kpl jne

1 pussi/liukuva katto-osasto.
Tarvike/pussi Määrä
Ruuvi 4,2x13mm 2 kpl
Ruuvi ja aluslevy 4,2x13mm 24 kpl
Ruuvi 4,2x25mm 14 kpl
Ruuvi 4,2x65mm 3 kpl
Kumialuslevy 8 kpl
Kiinnityshaka 3 kpl
Muovinen peitelaatta 2 kpl
Solukumilista 28x3 1 kpl

Kehysten määrä liukukatto- 
osastoa kohti.
Tarvike Määrä
Liukukisko

2 kpl

Harjaslistakehys 1 kpl 
pitkä

2 kpl 
lyhyt

Tukikehys 1 kpl

Kehysten määrä kiinteää 
katto-osastoa kohti.
Tarvike Määrä
U-kehys

1 kpl

Alumiiniteippi
1 kpl

Määrä näkyvä/sisäänrakennettu 
vesikouru
Tuote Näkyvä Sisäänra-

kennettu

Päätekehys 1 kpl 
pitkä

3 kpl 
lyhyt

1 kpl 
pitkä

6 kpl 
lyhyt

Päätykehys

2 kpl 2 kpl

Tiivistetyyny 6 kpl 6 kpl

1 pussi/kiinteä katto-osasto.
Tarvike Määrä
Ruuvi 4,2x65 mm 3 kpl

1 pussi/kattotuoli.
Tuote L=3500 L=4500 L=6200
Ruuvi ja aluslevy 5,0x60mm 14 kpl 18 kpl 25 kpl
Ruuvi 4,2x25 mm 8 kpl 10 kpl 14 kpl
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Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
Aseta alemmat liitoskehykset kaikkien kattotuolien 
päälle ja kiinnitä ne 4,2 x 25 mm:n ruuveilla. Kehysten 
on oltava takareunastaan talon julkisivun tasalla ja 
työnnyttävä ulos 100 mm kattotuolin edestä.

Ruuvi 4,2 x 25 mm

Katkaise 25 x 42 mm:n puulista samanpituiseksi kuin 
liitoskehysten väli on katto-osastoissa, joihin tulee 
liukukatto.
Poraa kolme 4,5 mm:n reikää leveälle sivulle ja 
kiinnitä sen jälkeen rima ruuveilla kattotuolien väliin 
katto-osastoon, johon tulee  
liukukatto.

Liukukiskossa on kulma sillä sivulla, joka tulee julki-
sivuun päin. Työnnä kehys mahdollisimman pitkälle 
ylös. Asenna yksi kehys oikealle ja yksi vasemmalle 
puolelle. Alla olevassa kuvassa näkyy vain oikean-
puoleinen kehys. 

Asenna kiinnike rungon taaempaan kannatinpalk-
kiin. Liimaa ensin solukumilista palkin kulman 
ympäri. Kiinnitä sen jälkeen kiinnikkeet 30 mm:n 
päähän palkin reunasta 4,2 x 25 mm:n ruuvilla ja 
kahdella 12x5 mm:n kumialuslevyllä. 3 kiinniket-
tä/liukukatto-osasto.

Ruuvi 4,2x25 mm

Aluslevyt 
12x5 mm

Kiinnike

Solukumilista 
28x3 mm

Ruuvi 4,2 x 65 mm

Liukukisko
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Ruuvi 4,2x25 mm

Kiinnitä liukukisko kattotuoliin ruuvilla. Poraa 4,5 mm. 
Käytä ruuvia 4,2x25 mm.
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Vaihe 4 Vaihe 5 Vaihe 6

Työnnä kiinteä liukukatto-osa kiinnikkeen alle ja 
pane katto-osa paikalleen. Varmista, että levy limittyy 
liikkuvan liukukatto-osan kanssa ja että katto-osien 
pidätinpellit kiinnittyvät toisiinsa kiinni-asennossa. 
VIHJE! Nosta kattolevyä etureunasta, kun työnnät 
sitä. Muuten sitä voi olla hankala liikuttaa.

Sahaa 42x42 mm:n puurima niihin katto-osastoihin, 
joihin tulee vain kiinteä katto. Puuriman on tultava 
etummaisen kannatinpalkin päälle ja oltava  
pituudeltaan seuraavien vaihtoehtojen mukainen:

Poraa 3 mm:n reiät sekä kiinteään kattolevyyn että 
liukukiskoon. Poraa kehykseen merkittyihin kohtiin. 
Väli noin 300 mm. Poraa sen jälkeen 4,5 mm:n reiät 
vain katto-osan läpi. 

Sovita ja asenna peitelaatta kiinteään liukukatto-
osaan niin, että se sulkeutuu mahdollisimman tiiviisti 
liukukiskoa vasten. Sovita koko ja muoto niin, että 
välystä jää mahdollisimman vähän. Kiinnitä kaikki 
peitelaatat 4,2x13 mm:n ruuvilla.

Kiinnike
Kiinteä liukukatto-osa

Työnnä liukukatto-osa uraan ja aseta se suunnilleen 
katto-osaston keskelle. Katso kattolevyjen  
etiketeistä, kumpi puoli tulee ylös ja kumpi alas.

Ulointa kattotuolia vasten:
Riman on oltava ulointa kattotuolia vasten

Liukukiskoa vasten:Riman on oltava  
liukukiskon harjaa vasten.

Liitoskohdan alla kahden 
kiinteän katto-osaston  
välissä:
Riman pään on oltava 
keskellä alemman liitoske-
hyksen alla.
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Kiinnitä kattolevy 4,2x13 mm:n 
ruuvi ja aluslevy.
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20mm

Vaihe 8 Vaihe 9
Vedä suojamuovi irti kattolevyjen molemmilta 
puolilta. Imuroi kanavat.

Teippaa kattolevyjen takareuna alumiiniteipillä.
HUOM! Teippaa vain takareuna, kanavat on 
jätettävä avoimiksi etureunasta.

Poraa kolme 4,5 mm:n reikää rimaan ja
kiinnitä se sen jälkeen 4,2 x 65 mm:n ruuveilla.
Tee samoin kaikkiin katto-osastoihin, joihin tulee 
kiinteä katto.

Vaihe 7
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Asenna U-kehys kattolevyjen etureunaan. Viilaa  
pois U-kehyksen tippareunasta 20 mm molemmilta  
puolilta.

Aseta kattolevyt katto-osastoihin. Levyjen takareunan 
on oltava alemman liitoskehyksen tasalla.

U-kehys

Etureunassa on oltava noin 5-10 mm:n 
pituusero. U-kehyksen tippareunan  

on oltava alaspäin.

Viilaa tästä



30mm
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Vaihe 11 Vaihe 12
Aseta kaksi 50 x 50 mm:n tiivistetyynyä kahden 
liukukatto-osaston väliseen liitoskohtaan. Paina 
se taakse kattotuolia vasten niin, että etureuna on 
etummaisen kannatinpalkin tasalla.
Jos sinulla ei ole kahta vierekkäistä liukukatto-
osastoa, ei tiivistetyynyjä käytetä.

Vaihe 10
Aseta ylemmät liitoskehykset katolle ja kiinnitä ne 
5,0x60 mm:n ruuveilla, aluslevyillä ja kumitiivisteillä. 
Älä kiinnitä kahta alinta ruuvia.
HUOM! Uloimmissa kehyksissä ei saa olla kumilistaa 
ulkoreunalla, sillä ne kiinnitetään yhteen päätyke-
hysten kanssa. Katso kuva alla.

Jatka sen jälkeen alemmalla harjaslistakehyksellä ja 
kiinnitä lopuksi toinen lyhyt kehys. Kahden liukukatto-
osaston välisessä liitoskohdassa lyhyet harjaslistake-
hykset saavat olla toisiaan vasten. Ks. kuva  
Vaiheessa 13.

ca 250 mm

Harjaslistakehys liukukatto-osaston alla ja sivulla:
Poraa 4,5 mm:n reiät kehykseen ja kiinnitä sen jäl-
keen 4,2 x 25 mm:n ruuveilla. Aloita toisesta sivulle 
tulevasta lyhyestä kehyksestä. Harjaslistan on oltava 
mahdollisimman lähellä liukukiskon alla.

Tiivistetyynyt

Ylemmät 
liitoskehykset

Harjaslista

Harjaslistakehys
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Ripusta tippareunakehys ja paina se kiinni päätyke-
hyksen uraan. Talon seinää vasten asennettaessa  
ei tippareunakehystä tarvita.

Tippareunakehys

Pääty-
kehys



14mm

25mm
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Vaihe 15Vaihe 14

Kierrä kaikki jäljellä olevat ruuvit kiinni, alin ruuvi sekä 
ylemmän liitoskehyksen että päätekehyksen läpi.

Ruuvi
4,2 x 25 mm

Pora 3,5 mm

Vaihe 13

Katon ulkoreunan liitoskohdassa on päätekehyksen 
pää työstettävä alla olevan kuvan mukaisesti.  
Katkaise uloin “liuska” metallisahalla ja/tai viilalla.

Runko, jossa on sisäänrakennettu vesikouru.

Lyhyt pääteke-
hys  
kaikissa 
saumoissa. 
Kiinnitys kuten 
Vaiheessa 15.

Katkaise

Runko, jossa on näkyvä vesikouru.

Pitkä päätekehys

Kiinteässä katossa on katon ulkoreunan päätekehyk-
sen pää työstettävä alla olevan kuvan mukaisesti.
Käytä metallisahaa tai viilaa.

Lyhyt päätekehys kaikissa liitoskohdissa 
liukukatto-osastojen välillä (ks. ensim-
mäinen kuva Vaiheessa 13) ja pitkä 
päätekehys kiinteällä katolla varustetun 
katto-osaston edessä. Sovita kehyksen 
pituus niin, että se sopii kattoosi. HUOM! 
Liukukattojen eteen ei asenneta pääteke-
hystä. Kiinnitys kuten Vaiheessa 15.
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Aseta päätekehys paikalleen (ylempien liitoskehysten 
alle) ja poraa 3,5 mm:n poralla kaikki esiporatut reiät.

Ruuvi, aluslevy ja 
kumitiiviste 5,0x60 mm
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Onnittelemme Santex-tuotteen valinnasta 
ja toivomme, että voitte viettää monia  

nautinnollisia hetkiä uudessa  
terassihuoneessanne. 

Pyydämme ottamaan yhteyttä, jos teillä  
on huomautettavaa tuotteesta tai tästä 

asennusohjeesta.

Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita.

Santex System AB
Box 513

SE-301 80 Halmstad
Fax: 035-125023

Sähköposti: info@santex.se

Vaihe 16
Liitäntä talon julkisivuun.

Pyydä peltiseppää valmistamaan liitäntäkappale 
nykyiseen julkisivuun.  
HUOM! Pellin alusta on tiivistettävä vuotojen  
estämiseksi.

VIHJE! Mitä pitemmälle ulkoterassin katon päälle 
pelti ulottuu, sitä pienempi on vuotojen vaara.

Vaihe 17
Tukikehykset
Kiinnitä mukana toimitetut tukikehykset kattosauman 
alle keskelle niihin osastoihin, joissa on liukukatto. 
Käytä ruuvia 4,2 x 25 mm. Tukikehyksen on oltava 
mahdollisimman ylhäällä koskematta kattoon.

Jos asut alueella, jossa sataa säännöllisesti paljon 
lunta, on myös kattotuolien väliin niissä katto- 
osastoissa, joissa on kiinteä katto, asennettava 
vähintään yksi 45 x 45 mm:n puurima tai Santex- 
tukikehys katon suojaamiseksi raskailta lumikuormilta. 
Santex-tukikehys on saatavana lisävarusteena.

Tukikehykset tai puurimat on asennettava  
mahdollisimman ylös ja lähelle kattolevyjä.

Ruuvi 4,2 x 25 mm
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