
elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

eristeiden puskuliitos

PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

runkotolppa liimataan eristelevyyn

eristelevy yhtenäisenä kappaleena

300...1200 mm

asennustilan koolaus

pintalevyn mukaan

vaakaan tai pystyyn

≤k600

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

eristeiden liitos

PU-vaahto 10 mm

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

300...1190 mm

asennustilan koolaus

pintalevyn mukaan

vaakaan tai pystyyn

≤k600

runkotolppa liimataan eristelevyyn

eristelevy yhtenäisenä kappaleena

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, VE1

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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solumuovikaista runkotolpan kyljessä

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

PU-vaahto 10 mm + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, ulkonurkka

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, ulkonurkka VE1

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

solumuovikaista 10 mm runkotolpan kyljessä

elementit kiinnitetään toisiinsa

kulmaraudoilla erillisen suunnitelman mukaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, sisänurkka

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



PU-liima

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Yläpohjaliitos

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

mineraalivillakaista

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja vaakakoolaukseen

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Alapohjaliitos, maanvarainen lattia

11.07.2018

1:10

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



solumuovinen erotuskaista 10 mm

ryömintätilan tuuletus

perustussuunnitelman mukaan

alapohjaelementti

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

mineraalivillakaista

nidottuna alasidepuun kylkeen

ennen alapohjan asennusta

bitumihuopakaista

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Alapohjaliitos, ryömintätilainen

11.07.2018

1:10

10 mm 1. pintamateraali

22 mm 2. lattialevy esim. lastulevy

160 mm 3. asennustila

260 mm 4. viilupuupalkisto 45*260 k400

160 mm 5. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

yht. 352 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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läpivientireikä 20 mm suurempana

eristys joustavalla PU-vaahdolla kahdessa osassa

putken kondenssieriste

yhtenäisenä seinäeristeen sisäpinnasta

putki voidaan tukea ulko-

ja sisäpinnasta koolauksilla

läpiviennin tiivistys ulkoverhoukseen

joustavalla tiivistysmassalla

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementti, läpivienti

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



PU-vaahto 15 mm

tuuletusreiät

mineraalivillakaista

elastinen saumamassa

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Ikkunaliitokset

11.07.2018

1:10
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Vaakaleikkaus Pystyleikkaus

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



tuuletusreiät

PU-vaahto 15 mm

mineraalivillakaista

elastinen saumamassa

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Oviliitokset

11.07.2018

1:10
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Vaakaleikkaus Pystyleikkaus

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.



solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Märkätilan seinä

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 + tuuletus

8 mm 6. märkätilalevy + vesieristys

7 mm 7. pintarakenne

yht. 289 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Märkätilan seinä VE1

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

198 mm 4. pystyrunko 42*198

50 mm 5. ääneneristysvilla, jossa vesihöyryä läpäisevä kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

42 mm 6. pystyrunko 42*198 + apurunko 73*42

8 mm 7. märkätilalevy + vesieristys

7 mm 8. pintarakenne

yht. 339 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

alumiinitiivistyspaperi

teipataan seinäeristeen pintaan

mineraalivilla, jossa vesihöyryä läpäisevä

kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Saunan seinä

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 + tuuletus

22 mm 6. pystykoolaus pystyrungon kohdalla

15 mm 7. pintarakenne (paneeli)

yht. 311 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.



solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

alumiinitiivistyspaperi

mineraalivilla, jossa vesihöyryä läpäisevä

kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Saunan seinä VE1

11.07.2018

1:10
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28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

198 mm 4. pystyrunko 42*198

50 mm 5. ääneneristysvilla, jossa vesihöyryä läpäisevä kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

42 mm 6. pystyrunko 42*198 + apurunko 73*42

8 mm 7. märkätilalevy

8. alumiinitiivistyspaperi

22 mm 9. pystykoolaus pystyrungon kohdalla

15 mm 10. pintarakenne (paneeli)

yht. 369 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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joustava PU-vaahto + alumiiniteippi

viilupuupalkki 45*200 lovettuna seinäelementtiin

PU-liima

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Välipohjaliitos

11.07.2018

1:10

10 mm 1. pintamateraali

22 mm 2. lattialevy esim. lastulevy

260 mm 3. viilupuupalkisto 45*260 k400 (+ ääneneristysvilla)

32 mm 4. koolaus 32*100 k 400

13 mm 5. sisäverhouslevy

yht. 337 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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