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Divoroll-aluskatteet
hengittävät
Diffuusioavoimet modernit aluskatteet hengittävät. Niitä
voi hyvin verrata teknisiin urheiluvaatteisiin. Niin uudiskuin korjausrakentamiseenkin suositellaan diffuusioavoimia, moderneja aluskatteita, jotka hengittävät
hikoilun aiheuttaman kosteuden ulos. Kuten hyvien
ulkoiluvaatteiden, myös aluskatteiden on oltava erittäin
kestäviä. Laadukas aluskate varmistaa kattosi
toimivuuden koko sen eliniän ajan.
Aluskatteen tehtävät:
• Suojaa rakenteita kosteudelta; estää veden tai lumen
tunkeutumisen katteen saumojen tms. kautta
rakenteisiin
• Estää kondenssiveden aiheuttamat ongelmat
• Ohjaa veden ulkoseinälinjan ulkopuolelle
• Toimii väliaikaisena suojana rakennusaikana
(huomioi ohjeet)

Divoroll-aluskatteen
rakenne

1. PP-Fleece
• erinomainen UV-kestävyys
• kulutusta kestävä
• suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta
2. PP-kalvo
• hengittävät mikrohuokoset mahdollistavat
vesihöyryn läpäisyn
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3. Vahvikeverkko
• antaa läpiastumissuojaa
• erinomainen vetolujuus kaikkiin suuntiin
4. PP-Fleece
• hyvä UV-kestävyys
• suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta
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5. Laminoitu, vettä hylkivä kuumaliima
• parempi vesitiiviys kiinnityskohdissa
• suojaa puun kemikaaleilta
Tarrareuna suojakalvolla Divoroll TOP RU ja 2S
-aluskatteissa
• Patentoitu ratkaisu parhaimman tartunnan
saavuttamiseksi myös kosteissa ja kylmissä
olosuhteissa.

Divoroll soveltuu tiili- ja peltikatoille,
niin uudis- kuin korjausrakentamiseen
Aluskatteen valinnassa ei pidä tinkiä, sillä aluskate varmistaa koko katon toimivuuden. Jos aluskate pettää ja rakenteisiin
tulee kosteusvaurioita, usein koko katto joudutaan uusimaan. Aluskatteen on siis tarkoitus kestää yhtä kauan kuin
varsinaisen vesikatteen. Tämän vuoksi on tärkeää valita kattorakenteelle sopiva, laadukas aluskate. Aluskatteen valintaan
vaikuttavat mm. varsinaisen vesikatteen materiaali sekä katon rakenne ja kaltevuus.
Aluskate sanana käsittää ns. roikkuvat eli vapaasti asennettavat aluskatteet sekä kiinteälle umpialustalle tarkoitetut aluskermit. BMI:n tuotevalikoimissa on useita erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvia tuotteita, diffuusioavoimista (hengittavistä)
aluskatteista bitumisiin aluskermeihin. Tämä esite käsittelee vain vapaasti asennettavia, hengittäviä aluskatteita.
VALITSE OIKEA ALUSKATE ERILAISILLE
MATERIAALEILLE
Aluskatteiden tuoteluokat helpottavat oikean aluskatteen
valintaa erilaisille kattomateriaaleille ja -rakenteille. Tuoteluokkien vaatimukset on esitetty Kattoliiton Toimivat
Katot -julkaisussa sekä RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -oppaassa. Aluskatteelle
asetetaan lukuisia vaatimuksia ja tuotteilta edellytetään
mm. riittävää mekaanista lujuutta, vesitiiveyttä ja vanhenemisominaisuuksien testausta.

Aluskatteiden tuoteluokat:
AKV = Vapaasti asennettava eli kattotuoleihin
kiinnitettävä aluskate
AKD = Diffuusioavoin aluskate, lämmöneriste alustalle.
Mikäli AKD-luokan aluskate asennetaan vapaasti,
sen tulee täyttää AKV-luokan vaatimukset.
AKV-luokan vapaasti asennettava aluskate asennetaan
suoraan kattotuolien päälle ns. roikkuvaksi. Vapaasti
asennettavat aluskatteemme ovat diffuusioavoimia AKV
ja AKD -luokan aluskatteita, jotka voidaan asentaa tarvittaessa suoraan lämmöneristeen päälle, tällöin tuuletusväli on aluskatteen ja vesikatteen välissä. Diffuusioavoin
eli hengittävä aluskate päästää alapuolisen höyrystyneen
veden lävitseen, mutta ylhäältäpäin tulevaa kosteutta
aluskate ei päästä läpi, vaan tiivis yläpinta estää kosteuden pääsemisen eristeisiin ja välipohjarakenteisiin.

YLÄPOHJATYYPIT JAETAAN KOLMEEN ERI LUOKKAAN
1. Ullakollisiin rakenteisiin,
joissa vesikatteen ja lämmöneristeen välissä korkeahko
tila, johon on pääsy joko esim. kattoluukun tai
rakennuksen päädyssä olevan luukun kautta tai
mahdollisesti rakennuksen sisältä.
2. Tuuletusvälillisiin rakenteisiin,
jolloin rakenteessa on tyypillisesti vino/kalteva sisäkatto.
Vesikatteen ja lämmöneristeen välissä on yhtenäinen
tuuletusväli, joka on kuitenkin niin matala, ettei sinne ole
pääsyä.
3. Suoraan lämmöneristeen päälle asennettaviin
vesikatteisiin,
tarkoittaen, että rakenteessa ei ole erillistä tuuletusväliä
vesikatteen alla ja tähän tarkoitukseen soveltuvien
tuotteiden tulee täyttää AKD-luokan vaatimukset.
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Divoroll – turvallinen asentaa.
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