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DIVOROLL-aluskatteet
mukavuutta katollesi



Divoroll-aluskatteet 
hengittävät

Divoroll-aluskatteen 
ominaisuudet

Diffuusioavoimet modernit aluskatteet hengittävät. Niitä voi 
hyvin verrata teknisiin urheiluvaatteisiin. Niin uudis- kuin korjaus-
rakentamiseenkin 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. 

•    Siirtää rakenteen sisäpuolisen  
kosteuden ulos

•    Pitää sadeveden ulkona
•    Kevyt ja helppo asentaa
•    Kestää vähintään yhtä kauan kuin   

varsinainen katemateriaalikin

PP-Fleece
• erinomainen UV-kestävyys
• kulutusta kestävä
• suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta

Tarrareuna suojakalvolla Divoroll TOP RU ja 2S 
-aluskatteissa
• Patentoitu ratkaisu parhaimman tartunnan
 saavuttamiseksi myös kosteissa ja kylmissä  
 olosuhteissa.

PP-kalvo
• hengittävät mikrohuokoset mahdollistavat 
 vesihöyryn läpäisyn

Vahvikeverkko
• antaa läpiastumissuojaa
• erinomainen vetolujuus kaikkiin suuntiin

PP-Fleece
• hyvä UV-kestävyys
• suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta

Laminoitu, vettä hylkivä kuumaliima
• parempi vesitiiviys kiinnityskohdissa
• suojaa puun kemikaaleilta



Divoroll sopii kaiken-
tyyppisille katoille

Lämpimät katot
• Nopea toteuttaa
• Suoraan lämmöneristettä vasten
• Paljon tilaa eristykselle
• Kosteusteknisesti varma rakenne

Kylmät katot
• Edulliset materiaalikustannukset
• Nopea rakentaa
• Kosteusteknisesti turvallinen

Katot kiinteällä alustalla
• Kosteusvarma
• Kestävä ja turvallinen ratkaisu
• Helppo asentaa
• Asennus raakapontin tai levyn päälle

Divoroll – mukava aluskate asentaa

Soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin
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Helppo asentaa
1. Rullaa aluskate auki lappeelle tekstipuoli ylöspäin. Käytä
aluskatteen kiinnittämiseen esim. hakasia.  Varmista, että
aluskatteen vuota ulottuu päätyräystäillä otsalautaan asti
ja sivuräystäillä reilusti seinälinjan yli.

2. Kiinnitä vuodat siten, että ne limittyvät noin 15 cm verran  
ja pystyjatkot kattokannattajan kohdalle. Nyt voit naulata  
paikalleen tuuletusrimat, jonka päältä pääset jatkamaan
asennusta.

3. Tiivistenauhat varmistavat aluskatteen liitoksien ja läpivientien 
tiiviyden. Butyyliliimanauhaa käytetään monimuotoislla ja loivilla 
katoilla tuuletusriman alla varmistamassa pitkäaikaistiivieyden.

4. Irrota suojateipit yhtä aikaa kummaltakin puolelta saumaa  
ja paina saumat kiinni sitä mukaan kuin suojateipit irtoaa.

5. Valmis ja voit jatkaa hakasilla ja tuuletusrimoilla.

Katso ykstyiskohtaiset aluskatteen asennusohjeet 
erillisestä ohjeesta tai bmigroup.com/fi

Pikaohjeet


