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VINYYLIVERHOUS.fi™
Vinyyliverhous Raimont
Vinyyliverhous.fi™ on rakennusten julkisivumateriaali, joka soveltuu korjaus- ja
uudisrakennuksiin. Materiaalin merkittävimpiä etuja on sen helppohoitoisuus ja
kestävyys. Ulkonäöltään se vastaa hienosahattua ja peittomaalattua suomalaista
mäntylautaa.
Vinyyliverhous.fi™ julkisivua ei tarvitse
maalata koskaan.
Vinyyliverhous.fi™ täyttää ja/tai ylittää
kaikki kanadalaiset CCMC-Standardin
vaatimukset. Tämä takaa, että se soveltuu
Suomen sääolosuhteisiin. Sen kestävyys
erilaisia sääolosuhteita (aurinko, sade,
pakkanen) vastaan on erinomainen.
Vinyyliverhous.fi™ on vesi-, ja höyrytiivis
materiaali ja se erotetaan seinärakenteesta tuuletusraolla.

®

5" pysty- ja vaakapaneelit

Vinyyliverhous.fi™ on valmistettu läpivärjätystä PVC-levystä, joka on profiloitu puupaneelin malliseksi.

VINYYLIVERHOUS.FI™
JULKISIVU LEVYT
Vinyyliverhous.fi™ julkisivulevyt valmistaa
Kanadalainen Gentek Building Products Ltd,
joka on Kanadan johtavia vinyyliverhoustarvikevalmistajia. Tehdas on valmistanut vinyyliverhoustuotetta usean vuosikymmenen ajan. Suomeen tehdas myöntää materiaalille 40 vuoden takuun. Vinyyliverhous on
Pohjois-Amerikan pientalojen yleisimpiä julkisivumateriaaleja. Valmistajalla on ISO
9001/2000 ja ISO 9002 sertifikaatit.
Vinyyliverhous.fi™ etuja ovat:
– kaunis ja kestävä
– ei homehdu, hilseile tai halkeile
– läpivärjätty, ei tarvitse maalata
– UV-suojattu
– tuulettuva rakenne
– asennus saneerauksissa myös vanhan
verhouksen päälle
– rakennusvalvonnan hyväksymä
– paloturvallinen
– ympäristöystävällinen
– nopea asentaa
– asennus ympäri vuoden
Vinyyliverhous.fi™ asennetaan tuuletusrimoitukseen leveäkantaisilla ruuveilla piilokiinnityksellä. Valittavana on pysty-, ja vaakapaneeli useilla eri profiili-, leveys- ja värivaihtoehdoilla.

Kerrostalon osaverhoilu 5" pystypaneelilla

KÄYTTÖKOHTEET
Vinyyliverhous.fi™ soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen.
Kohteita ovat mm:
– pientalot
– rivitalot
– pienkerrostalot
– kerrostalojen osittaispinnoitukset
– autotallit
– roskakatokset
– vaativien kohteiden sisäverhoukset (maatilarakennukset, kylpylät, pesuhallit ym.)
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PANEELIEN MITAT

PALOTURVALLINEN

ASENNUS

Vinyyliverhous.fi™ täyttää Suomen RakMK
osan E1 pintakerroksen syttymisherkkyysluokka 1:n vaatimukset (VTT:n testausseloste RTE 10750/98, Concord vaakapaneeli).
Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka 1/-. Vaikeammin syttyvää kuin puu.

Varastopaneelit

TUULETTUVA RAKENNE
Vinyyliverhous.fi™
Tuuletusrako
Tuulensuojalevy

Vaakapaneeli
• pituus 3650 mm
• jatketaan limittäissaumalla

Vinyyliverhous.fi™ erotetaan seinärakenteesta tuuletusraolla, joka on yhteydessä ulkoilmaan.
Teknisesti rakenne vastaa esim. tuuletusraolla tehtyä peltiverhousta.

Vinyyliverhous.fi™ on helppo työstää perustyökaluilla. Katkaisuun soveltuu kulmahiomakone tai sirkkeli tiheä hampaisella terällä.

ESIMERKKEJÄ DETALJIKUVISTA
Pystypaneeli
• pituus 3040 mm
• jatketaan koristelistalla
Vinyylipaneelit asennetaan tuuletusrimoihin
ruostesuojatuilla, leveäkantaisilla ruuveilla.
Rimoituksen ansiosta sisältäpäin tuleva kosteus kuivuu tuulettumalla.

Tilauspaneelit
• kymmeniä profiili-, leveys-, pituus- ja
pintavaihtoehtoja
• ks. www.vinyyliverhous.fi

Räystäänaluset ja alakatot on myös helppo
verhoilla vinyylillä.

PANEELIEN VÄRIT
Asennuksen jälkeen on seinäpinta valmis - ja
ilman maalaustarvetta!

Varastovärit

Verhoilun alareuna, vaakapaneeli,
pystyleikkaus
Tavaratoimituksen yhteydessä toimitetaan
asennusohje ja detaljikuvat.

Valkoinen 01

Siniharmaa
05

Keltainen 02

Ruskea/hiekka 07

Harmaa 04

Vinyyliverhous.fi™ on ympäristöystävällinen ja kestävää kehitystä edistävä valinta
mm. pitkän elinkaarensa ja kierrätettävyytensä johdosta.

Viherharmaa
08

Tilausvärit
• kymmeniä värivaihtoehtoja
• ks. www.vinyyliverhous.fi

MUUT TARVIKKEET
• ks. www.vinyyliverhous.fi

Verhoilun alareuna, pystypaneeli,
pystyleikkaus

MAAHANTUONTI

MYYNTI

Vinyyliverhous Raimont
Viherkatu 2
05810 HYVINKÄÄ
Puhelin 010 470 2741
Faksi
010 470 2743
myynti@vinyyliverhous.fi

ks. www.vinyyliverhous.fi
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