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Lehesõel

C mudel katusekaev

Katusepõrand

Vesiset Plus valatud kaev katusele

Katusekaevu võib valada 225- 400 mm paksusesse plaati, lühendades katuse kaevu selle 
ülemisest otsast. Vesiset Plus valatud kaev katusele sobib kokku Peltitarvike Oy C- 
mudeli katusekaevuga ja samuti lehesõelaga. C mudeli katusekaevu isolatsiooniäärik 
juhib vett katuselt seda suunates ja kontrollides älavoolusüsteemi.

Tutvustus 

Katusepõranda valatud kaev valmistatakse kolme eri suurusega: 50 mm, 75 mm 
ja 100 mm. Kaevu suuruse otsustab hoone projekteerija 

Valikus soovituslikud  rõdutorude diameetrid: 

- 50 - 75 mm kui torustikku  juhitakse ainult rõdude vihmavesi

- 75 – 100 mm kui torustikku juhitakse rõdude ja ka rõdukatuse vihmavesi

- 100 mm kui torustikku juhitakse rõdude- , rõdukatuse- ning ka katuse vihmavesi
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tuletõkkeribav

Kui rõdutorud on valmistatud alumiiniumist ja rõdudelt või katuselt nõutakse tuletõket, 
siis kasutatakse sellist valatud kaevu muhvi, mille ümber on tuletõkkeriba. 
Roostevaba torud vastavad EI60 nõuetele, millel ei pea olema tuletõkkeriba.

Valatud toru eelised võrreldes tavalise katuse kaevu läbivooluga on:

- Alati kokku sobivad torud, põlved ja rõdu kaevud.

- Vee ära juhtimine äravoolutorustikku ka võimaliku katusekaevu lekke korral.

- Korralik vuuk katusel katusekaevu ja torustiku ühenduskohas. Katusel jääva vuugi lõhe 
oleks vaid umbes 1 mm toru ümber.
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Valatud kaevu paigaldus valamisvormi

1. Liblikmutter M8
- Pingutab valatud kaevu paigalduskrae ja paigaldusrõnga
vahele

2. Paigalduskrae
- Hoiab valatud kaevu paigal ja kaitseb seda betooni
valamise ajal

3. Paigalduskruvi 4,2 x 25 mm 3 tk
- Paigaldusrõnga kinnitamiseks valamisvormi

4. Paigaldusrõnga M8 Keermelatt
- Hoiab kaevu paigal ja kaitseb seda betooni valamise ajal
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Valamisvormi sein

Valamisvormi põhi

4.

2.

3.

5.

1.

6.

8.

1. Mõõda kaugus valamisvormi põhjalt vormi pinna kohalt kuhu valatud kaev on määratud paigaldama. Lõika valatud 

kaev ettenähtud (välja toodud)mõõtu laiemast otsast.

2. Pane paigaldusrõngas valamisvormi valatava kaevu paigaldus kohale.

3. Kinnita paigaldusrõngas omale kohale paigalduskruvide abil.

4. Pane valatud kaev paigaldusrõnga peale nii, et valatud kaevu ja valamisvormi vahe oleks tihkelt.

5. Pane paigalduskrae valatava kaevu topeltseina nii, et valatava kaevu ja krae vahe oleks tihkelt.

6. Pinguta valatud kaevu valamisvorm liblikmuttriga ja kontrolli üle, et kaev püsiks kindlalt omal kohal ja ei nihkuks 

valamise ajal.

7. Valamisvormi lammutamisel eemalda liblikmutter ja ole ettevaatlik kahjustamatta keermelatti  selle eemaldamisel

8. Puhasta valatud kaevu sisepinnad võimalikest betooni jääkidest. NB! Kontrolli üle, et rõdutoru mahuks kaevu 

topeltseina.

9. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.
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Katusekaevu Mudel C paigaldus valatud kaevu

Rõdu katusepõrand

L

1. Puhasta katuse valatud kaev ülemise ja alumise pinna vahelt.
Mõõda välja kaugus L.

Katusekaev mudel C valitakse torustiku välisläbimõõdu järgi:

Vesiset Plus torustiku  50 mm 
Vesiset Plus torustiku  75 mm 
Vesiset Plus torustiku  100 mm 

Katusekaevu Mudel C  50 mm Peltitarvike (varu toode) 
Katusekaevu Mudel C 75 mm Peltitarvike (varu toode) 
Katusekaevu Mudel C 100 mm Peltitarvike (tellitav toode)
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4. Pane mudel C valatud kaevu peale nii, et Mudel C on vabalt kaevu 
sees. Ühenda C-kaevu isolatsiooniäärik alumise ruberoidkatte peale 
vastavalt Peltitarvike oy juhistele. Ühenda seejärel C-katusekaevu sõel.

L 
- 5

 m
m

3. Lahuta mõõtmest 5 mm ja lühenda katusekaevu Mudel C sellesse mõõtu.
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Katusekaevu Mudel C paigaldus tuletõkkega valatud kaevu

1. Puhasta katuse valatud kaev ülemise ja
alumise pinna vahelt.

2. Pane muhv kaevu sisse ja
mõõda kaugus L muhvi ülevalt
äärest katusepinnani.

3. Lisa mõõdule L juurde 20 mm ja lõikka
Katusekaevu Mudel C toru sellesse mõõtu.

4. Pane Katusekaevu mudel C valatud kaevu sisse nii, et C-
kaevu toru ulatub muhvi sisse. Ühenda seejärel C-kaevu
isolatsiooniäärik alumise ruberoidkattega. Ühenda seejärel
C-katusekaevu sõel.

tuletõkkeriba

Kui rõdutorud on valmistatud alumiiniumist ja rõdudelt või katuselt 
nõutakse tuletõket, siis kasutatakse sellist valatud kaevu 
muhvi, mille ümber on tuletõkkeriba. Roostevaba torud vastavad 
EI60 nõuetele, millel ei pea olema tuletõkkeriba.




