
ASENNUSOHJE

- HELPPOUTTA ALA- JA VÄLIPOHJAAN -

Express-liittolevyllä rakennat nopeammin ja helpommin ala- ja välipohjat 
moniin erilaisiin rakennuskohteisiin. Jälkivalut jäävät pois, kun työvaiheet 

on suunniteltu hyvin.

Tuulettuva-alapohja ja tiiviiksi asennettu liittolevy, jonka päälle tulee betoni, 
tämä on hyvä suoja myös radonia vastaan. Eriste voidaan asentaa alapuolelle. 
Kuvan asennustyöt kesken, jonka jälkeen asennetaan raudoitus.
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Valunaikainen tuenta
Valunaikainen tukiväli (Lo) Express-liittolevyn eri korkeuksilla (H) ja levyn paksuuksilla (t):

• Myös aukkojen pieliin on asennettava valunaikaiset tuet!
• Valunaikaiset tuet voidaan poistaa, kun betoni saavuttaa vähintään 60 % suunnittelulujuudesta.

Sivusaumojen kiinnitys

Raudoitusohjeita
• Reunahaat esim. T8 K375 ympäri, rengasteräkset 1 + 1T10 ympäri.
• Pienten aukkojen pieliin esim.  AP + YP 2 + esim. 2T10, kaikki raudoitukset 

suunnittelijan ohjeiden mukaan.
• Tukiteräkset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 

Betonointi
• Betonin suunnittelulujuus vähintään C25/30, kiviaineksen max. raekoko ø 16 mm.
• Betonimassa lasketaan valunaikaisten tukien kohdalle, josta se levitetään ja tiivistetään

tasaisesti laatastoon.
• Betonin menekki Hkok – 20 mm:n mukaan.

Liittolevyn teräslaji ja pinnoite 
S350 GD + Z275 rakenneteräs, sinkitty.
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Valunaikainen tukiväli

TukiteräksetT8K 375 ympäri

Huom. Betonisuositus C25/30-S2NP

Eriste Profiilitiiviste

1 + 1 T10 ympäri

Min. tukipinta 50 mm         betonille

Min. tukipinta 65 mm         harkoille

H 
kok

Liittolevy

Betoni

Lysmärivien väli 187,5 mmItseporautuva ruuvi max. K500 mm

Liittolevyn hyötyleveys 750 mm mm

Helpottaaksesi alakaton tekoa, kannattaa kiinnittää liitto-
levyyn puulistat ennen valua kuvan osoittamalla tavalla. 
Tämä toimenpide helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä 
huomattavasti.



Lisää liittolevyn asennuksesta
Mikäli liittolevyjä joudutaan varastoimaan viikkoja, noste-
taan nipun toista päätä ylemmäksi, mahdollisen sadeve-
den valumiseksi pois.

Varovaisuus: Pelti on teräväreunaista, liittolevyn käsit-
telyssä on oltava erityisen varovainen. Pelti on kosteana 
liukas ja jäätyneenä tai lumisena erittäin liukas.

Työaikainen tuenta on tehtävä huolella ja noudatet-
tava asennusohjeen minimitukivälejä. (Betoni painaa noin 
2400 kg/m3, eli jo 10 cm paksu laatta painaa n. 240 kg/
m2.) Pystytukien määrä ja tiheys määräytyy yläorren kan-
tavuuden mukaan. Pystytuet voivat olla puutavarasta teh-
dyt tai vuokraamosta hankitut. Pystytuet on tuettava aina 
vinotuilla molempiin suuntiin. Työnaikaisten tukien anne-
taan olla paikoillaan hyvissä kesäolosuhteissakin ainakin 
viikko valun jälkeen. 

Peltien ladonta aloitetaan, kun työaikaiset tuet on tehty. 
Ladonta aloitetaan pisimmistä pelleistä siten, että varmis-
tutaan peltien päiden olevan tuella joka kohdassa vähin-
tään 50 mm, kevytsoraharkkojen päällä 75 mm. Vasta kun 
kaikki pellit on ladottu, kiinnitetään pellit saumoistaan pora-
kärkiruuveilla. Ruuvien väli saa olla korkeintaan 500 mm.
Ensimmäinen ruuvi kiinnitetään keskelle ja siitä edetään 
levyn päitä kohti ruuveja kiinnittäen. Samalla peltiä taivu-
tetaan, niin että pelti asettuu limittyyssaumaltaan siististi ja 
tasaisesti koko matkalta. 

Raudoitteet asennetaan rakennesuunnittelijan oh-
jeen mukaan. Toimitamme tarvittaessa myös raudoitteet.

Tarkasta vielä ennen betonin tuloa, että työnaikaiset 
tuet on tuettu vinotukien avulla kumpaankin suuntaan ja 
että työnaikaiset tuet ovat pysyneet paikallaan.

Tarkasta yläpuolelta valettava alue:
• liittolevyn peltipinta tulee olla puhdas; ei roskia, vettä,

jäätä, lunta
• tarvittavat raudoitteet ovat paikoillaan
• myöhemmin tehtäviä reikiä varten on valuesteet
• betoni ei pääse mistään valumaan alas
• tarvittavat korkomerkit on, tai suunnitelma miten ja

minkä mukaan betonin tasaus tehdään

Betonin levitys aloitetaan reunoilta, että betoni painaa 
pellit tuelle, sen jälkeen kantavien seinien kohdalla ja vas-
ta sitten muut alueet. Betonin kuivuttua kävelykuivaksi, se 
peitetään, siten estetään veden haihtuminen liian nope-
asti ja samalla estetään mahdollisen ylimääräisen veden 
pääsy valetulle pinnalle.

Liittolevy kuivuu vain yhteen suuntaan, eli ylöspäin. 
Suosittelemme käytettäväksi betonilaatua C25/30-S2 
NP, ellei rakennesuunnittelija ole muuta määritellyt. 

Vinkki: Kuivumista nopeuttaa lämmön saattaminen 
n. +15 C° suuremmaksi alapuolelle kuin yläpuolella. 

Muutama sana rakentajalle liitto-
levystä
Rakennuksen suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja 
käyttää asiantuntijoita. Talon odotetaan kestävän vielä 
jälkipolville ja silloin on rakennettava huolella. 
Liittolevyllä päästään ohuisiin rakenteisiin, kun käyte-
tään palkkeja tai kantavia väliseiniä. Palkit ja kantavat 
väliseiniät on huomioitava jo perustuksia tehtäessä.

Ohut ala- ja välipohja säästää kustannuksia anturoissa 
ja kantavien seinien korkeudessa sekä aina julkisivuja 
myöden. Liittolevyllä saadaan varma ja turvallinen rat-
kaisu, joka alkuvaiheessa vie vähän enemmän työtä, 
mutta hyvällä suunnittelulla säästetään myöhemmin 
kustannuksia 

Betoninkuljetusauto on raskain ajoneuvo, joka työmaal-
la käy. Mahdolliset muutostyöt on helposti ja edullisesti 
toteutettavissa vuosikymmenien jälkeenkin, koska liitto-
levyn kantavuus ja tartunta betoniin on hyvä.



- HELPPOUTTA ALA- JA VÄLIPOHJAAN -

Puusta tehdyt tuet, joiden päälle 
liittolevyt asetetaan. 

Vuokraamon tuet.

Levyjen kiinnitys porakärkiruuvveilla 
max. väli 500 mm.

Reunahaat asetetaan paikalleen.

Betoni lasketaan ensin päätyjen ja 
välitukien kohdalle.

Ammattimies tekemään pinnat, niin 
säästyt ylimääräisiltä jälkitöiltä.

Näin rakennat Express-liittolevystä

www.formex.fi

Raudoitteet suunnittelee aina raken-
nesuunnittelija. Tarvittaessa Raudoit-
teet toimitetaan elementeinä, mikä 
nopeuttaa asentamista.
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