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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Vedeneristekynnys 23/8 x 92 mm (laminaatille)

Panelia Woods Oy on valmistanut massiivipuisia tuotteita vuo-
desta 1980 alkaen. Kattava valikoima sisältää erilaisia jalopuu-
tuotteita, kuten sisustuslistat, kynnykset ja kynnyslistat, väli-
ovenkarmit.

VEDENERISTEKYNNYKSET

Vedeneristekynnys on tarkoitettu tiloihin, joissa on lattiakaivo ja 
vesieristys. Kynnys mahdollistaa vedeneristeen noston lattiapin-
nasta suositusten mukaisesti ja sopii myös uivan parketin tai lami-
naatin sekä laatan kanssa käytettäväksi. 
Vedeneristekynnykset ovat tammea ja niitä on saatavana lakattuna 
tai valkolakattuna (K001 Super White / vahva valkolakkaus).

Tuote on VTT:n testaama ja sille on myönnetty tuotesertifikaatti 
nro VTT-C-11237-14. VTT:n testausselostus nro VTT-S-03481-14. 
Tuote on patentoitu, patentti nro FI124445.

Nykysuositusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa 
on lattiakaivo, on vedeneristeen noustava jatkuvana vähintään 15 
mm valmiista lattiapinnasta. Ovenkynnys saa molemmin puolin 
lattiaa korottua enintään 20 mm (RakMK  F1 Kohta 2.1.2 Määräys).

Asennus

Kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). Kynnystä käyttä-
mällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä seinää ja vede-
neristekynnystä vasten. Alumiinilista peittää vedeneristemassan. 
Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa korottaa, mutta 
silloinkin on huomioitava, että yleiset määräykset täyttyvät. 
Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jonka vuoksi on tärke-
ää, että kynnys on oikeassa kohdassa ja suorassa. Kiinnitettäessä 
runko-osaa on huomioitava oviaukon seinien pystysuoruus, tämä 
vaikuttaa ovikarmin sijaintiin.
Asennustavan ansiosta oven ja kynnyksen väliin jää n. 15 mm rako, 
joka on ilmanvaihdon kannalta tärkeää.

Vedeneristekynnys koostuu kolmesta eri osasta: 
kynnysosa, alumiinilista ja parketin kiinnityslista 
(liikuntasaumalista). Kynnystä on saatavissa use-
alle eri lattiavahvuudelle.

Perusmallisten vedeneristekynnysten lisäksi on saatavissa erilaisia kynnyksiä erikoistilauksesta, esim. linjasaneerauksiin. Kynnyksiä on eri le-
vyisille karmiprofiileille. Pro vedeneristekynnys on suunnattu ammattikäyttöön uudiskohteissa (kuvassa toinen oikealta, lisätietoa kynnyksestä 
seuraavalla sivulla). Kynnykseen on saatavissa pintakynnyksiä usealle eri lattiavahvuudelle. 
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Panelia Woods Oy
PL 14
01801 Klaukkala
Puhelin 010 315 2600
info@paneliawoods.fi
www.paneliawoods.fi

PW MÄRKÄTILAKARMI 

• Koot: 92 x 44/29 mm ja 68 x 44/29 mm

Vahvan pintarakenteen ja tuulettuvuutensa ansiosta karmi kestää 
erityisen hyvin kosteissa tiloissa ja säilyy vuosikausia uuden veroi-
sena. Pinta vastaa ulkonäöltään maalattua ovikarmia, mutta siihen 
ei tule oksakellastumia, eikä kosteus aiheuta maalin halkeamista 
tai irtoamista. Pinnan iskunkestävyys on erityisen hyvä. 
Karmin alapäästä 5 mm pidempi PVC-kuori suojaa puusydämen 
roiskevedeltä. Karmit voidaan listoittaa myös tavallisilla peitelistoil-
la, mutta valkoiset säädettävät PVC-peitelistat mahdollistavat kar-
mien asentamisen portaattomasti seinäpaksuuksille 60...125 mm. 
Tuote on VTT:n testaama ja sille on myönnetty tuotesertifikaatti 
nro VTT-C-12339-18. 

• Puukarmi, jossa 2 mm vahva PVC-pinta.
• Valkoiset korkeussäädettävät saranat.
• Saatavana myös kulkuaukkosaranoilla.
• Valmistettu Suomessa, patentoitu.

PW ERIKOISKARMI 

• Koot: 92 x 44/29 mm ja 68 x 44 x 29 mm

Puukarmi, jossa on sama 2 mm vahva iskuja kestävä pinta kuin 
märkätilan karmissa. Karmi on symmetrinen, puusydän ja PVC-
kuori ovat yhtä pitkät. Karmi sopii myös kuiviin tiloihin, joissa pin-
nalta vaaditaan kestävyyttä.

PEITELISTA PVC-SÄÄDETTÄVÄ 

• Koot: 27 x 42 mm ja 40 x 42 mm

Molemmille ovikarmeille valmistetut peitelistat ovat helppo ja no-
pea asentaa. Lista painetaan karmissa olevaan uraan. Listaa voi-
daan säätää seinän paksuuden mukaan (60...125 mm).

Listat voidaan asentaa puskuun tai jiiriin. Listan päät muokataan 
asennusvaiheessa. Mikäli märkätilakarmin listoihin tehdään jiirilii-
tos, tulee kylpyhuoneen puoleiseen ylälistaan tehdä tuuletusau-
kot. Mikäli oviaukossa käytetään kulkuaukko saranoita, on erikseen 
saatavissa peitelista, jossa on tila saranoille.

Pro lnva vedeneristekynnyksessä on viistetty 
kulma, jolla varmistetaan esteetön liikkumi-
nen pyörätuolilla.

Pro vedeneristekynnys

Ammattikäyttöön suunnitelluissa Pro vedeneristekynnyksissä on vaihdettava pintaosa, PRH Hyödyllisyysmallisuojattu.
Kynnyksen etu on se, että näkyvän kynnysosan vaihto onnistuu helposti, mikäli pintakynnys on kiinnitetty ruuveilla. Uudiskohteissa 
kosteantilan vedeneristeiden ja kynnyksen asennus voidaan tehdä aikaisemmin ja pintakynnys kiinnittää vasta, kun tiedetään mikä lat-
tiamateriaali tilaan laitetaan. Pintakynnyksiä on saatavissa useille erikorkuisille lattiamateriaaleille lakatusta tai valkolakatusta tammesta, 
sekä erikoistilauksesta muista jalopuista.

Pro vedeneristekynnys vaihdettavalla pintaosalla.

PW Märkätilakarmi

Pystymallinen vedeneristekynnys 27 x 70 mm 
saneerauskohteisiin, joissa kylpyhuoneen 
lattia on korkeammalla kuin muu lattia.

Panelia Woods Oy:n PW Märkätilakarmit ja PW Erikoiskarmit soveltuvat uudisrakentamisen lisäksi erittäin hyvin korjausrakentami-
seen. Kapeampi 68 mm karmiprofiili sopii erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen kerrostalojen kosteisiin ja kuiviin tiloihin.


