
Areco Easy-Click 
Asennusohjeet

Miksi peltikatto on hyvä valinta?

Monet ihmiset kysyvät: Miksi valitsisin peltikaton? Kattopellit ovat olleet viime vuosien suosituin materiaali, joten kysymys 
on oikeutettu. Vastaus siihen on hyvin yksinkertainen.
Pelti on klassinen materiaali, joka on helppo asentaa, ja se painaa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi tiilikatto. 
Monissa tapauksissa pelti voidaan asentaa suoraan vanhan katon päälle, jolloin uutta pohjaa ei tarvitse tehdä. 
Hyvä katto on hyvän talon merkki. Sen kanssa ei kannata vetää mutkia suoriksi. Vaihtelevassa pohjoismaisessa ilmastos-
samme katolta vaaditaan paljon, sillä sen pitää kestää vesi- ja lumisadetta, kovaa tuulta ja sulamisvesiä. Oikein asennettu, 
laadukas peltikatto kestää niin ankarat talvet kuin kuumat kesätkin ongelmitta.

Klassisesti muotoiltu kattopelti modernilla kiinnitysmenetelmällä

Easy-Click-kattopelleissä on napsautusjärjestelmä (uros/naaraspontti), jonka ansiosta ne on todella helppo asentaa. Se kiin-
nitetään integroidulla ruuvilistalla, jonka päälle seuraava pelti napsautetaan kiinni. Easy-Click sopii myös loiville katoille 
(katon vähimmäiskaltevuus on 8 astetta). Kattopelti toimitetaan asiakkaan toivomassa pituudessa ilman pidennyksiä 
8 metrin pituuteen asti. Sen asennukseen ei tarvita erikoistyökaluja. 

Tee se itse

Easy-Click voidaan asentaa ruoteille tai suoraan tasaiselle alustalle. Käytä vähintään 45 x 70 mm:n ruoteita. Ruoteiden 
enimmäisetäisyys on 300 mm. Asenna ensimmäinen pelti huolellisesti. Jos ensimmäinen kattopelti on asennettu suorassa 
kulmassa räystäisiin nähden, on muiden peltien asennus helpompaa.



1. Asenna ruoteille

4. ja kourut (lisätietoja Caracol- 
asennusohjeissa)

7. Aseta ensimmäinen pelti kattopin-
nan reunaan ja tarkista, että pelti on 
oikein kohdistettu siten, että seuraa-
vat pellit tulevat oikeaan asentoon. 
Kiinnitä ensimmäinen Easy-Click-
pelti kiinnitysruuveilla.

2. tai tasaiselle alustalle

5. Kiinnitä räystäät sinkityillä piikeillä 
tai kiinnitysruuveilla.

8. Aseta seuraava pelti paikalleen 
ja säädä peltejä varovasti siten, että 
niiden alareunat ovat kohdakkain. 
Paina pellin pontti paikoilleen räys-
täästä katonharjaan.

3. Aloita asentamalla vesikourun 
kannakkeet

6. Tee 20 mm:n levyinen tasasauma 
pellin päähän, riippuen mihin suun-
taan haluat aloittaa asentamisen. 
Käytä tähän taivutustyökaluamme.

9. Jos käytät sisäjiirilistoja, niiden 
tulee aina olla ehjällä pinnalla. Käytä 
sisäjiirilistan ja Easy-Click-pellin 
välissä tasasaumaa.



Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään myyntiedustajaasi. 
Areco Profiles Oy
Tehdastie 17, 31400 Somero 
Lisätietoja löydät osoitteesta www.arecoprofiles.fi

10. Asenna päätylista ruuveilla tuu-
lilautaan. Kiinnitä lista tuulilautaan 
cc/500 mm. Päätylistan tulee limittyä 
vähintään 100 mm.

13. Leikkaa kieleke käyttäen sekä 
oikean- että vasemmanpuoleisia 
leikkureita. Taita kieleke ylös.

11. Tee 20 mm:n pystysauma pellin lop-
pupäähän. (Käytä saumausmassaa!)

14. Aseta harjalevy paikalleen siten, 
että se asettuu profiilin nousuihin.

12. Aseta harjalevy paikalleen ja 
merkitse jokainen profiilin nousu 
kummaltakin puolelta.

15. Kiinnitä niiteillä tai kiinnitysruu-
veilla. Jos haluat käyttää ruuveja, 
poraa ensin reikä ruuvia pienem-
mällä poralla ja ruuvaa sitten harja-
levy paikalleen.

Suojaa kattosi
Useimmat peltikatot on huollettava ja/tai kunnostettava parhaan käyttöiän saavuttamiseksi. Kerran vuodessa, esimerkiksi kevään alkaessa, kannat-
taa tarkistaa, ettei katto ole vaurioitunut ja samalla maalata mahdollisten naarmujen päältä. Vesikourut ja syöksyputket tulee huuhtoa ja puhdistaa 
kerran vuodessa. Jos katto maalataan viiden vuoden välein, yksi kerros maalia putsatulle pinnalle useimmiten riittää. Peltikatto on eläväinen materi-
aali ja osa talosi luonnetta. Lisätietoja: Arecon tuotteiden tarkastus ja huolto.


