
 

 

PW Märkätilakarmi ja PW Peitelistat 
TUOTEKORTTI 

Käyttötarkoitus  
Kylpyhuoneet ja märkätilat. 
PW Märkätilakarmit ja PW peitelistat ovat 
tarkoitettu käytettäväksi oviaukoissa, joissa karmi 
on alttiina kosteudelle, vahvoille pesuaineille, 
kovalle kulutukselle, sekä märkätiloihin, joissa 
vedeneriste tulee liittää karmiin. 
 

Laatu  
Puukarmi, jossa 2 mm vahva PVC pinta ja 
valkoiset korkeussäädettävät Abloyn saranat. 
Pinta vastaa ulkonäöltään maalattua ovikarmia, 
mutta siihen ei tule oksakellastumia, eikä kosteus 
aiheuta maalatuissa puukarmeissa esiintyvää 
maalin irtoamista. 
PVC pinnan iskunkestävyys on erityisen hyvä ja 
alaosan rakenne suojaa puusydämen 
roiskevedeltä. 
Karmissa ei ole käytetty kittiä eikä maalia. 
Karmin pintakuori on helppo irrottaa puusta ja se 
voidaan uudelleen kierrättää. 
  
Peitelistat ovat täysin roiskeveden kestävää PVC 
materiaalia, jonka ulkonäkö vastaa maalattua 
puupintaa. 
PW Peite- ja levikelistat mahdollistavat karmin 
asentamisen helposti seinävahvuuksille 60-182+ 
mm. 
12×42/40 peitelista on säädettävissä 7-15 mm 
laattaseinän ja karmin väliselle tasoerolle.  
12×42/27 peitelista on käytettävissä, jos seinä ja 
karmi ovat samassa tasossa, tai tasoeroa on alle  
6 mm. 12×42/27 listaa voi käyttää myös, jos karmi 
on seinälinjasta 5 mm koholla. Paksummille 
seinävahvuuksille voidaan käyttää karmin 
levikelistaa. 

Edut  
 Vahvan pintarakenteen ja tuulettuvuutensa 

ansiosta ovikarmi kestää erityisen hyvin kosteissa 
tiloissa ja säilyy vuosikausia uuden veroisena. 
Ovikarmin pinta ja peitelistan rakenne kestää 
täysin roiskeveden. 

 Karmin alapäässä on 5 mm pidempi pintaosa, 
joka suojaa karmin puusydämen roiskevedeltä. 

 Saatavana 92 ja 68 ovikarmeina, mutta PW 
Peitelistoilla ne ovat säädettävissä 
portaattomasti eri seinävahvuuksille. PW 
Peitelistoja käyttämällä saadaan helposti tehtyä 
listoitus ja smyygit, mikäli seinä ja karmi ei ole 
samassa tasossa tai seinä on vino. 

 Kylpyhuoneen puolella oviaukon tiivis 
vedeneristys muodostuu karmin, peitelistan ja 
tähän tarkoitetun vedeneristenauhan avulla. PW 
Peitelistojen asennusratkaisu mahdollistaa 
yhtenäisen vedeneristyksen karmiin asti. 
Oikeanlainen vedeneristeen asennus 
vedeneristenauhan kanssa estää roiskeveden 
ajautumisen rakenteisiin. Peitelistan alle jää 
tuulettuva ilmakanava. 

 Valmiiksi lovetuissa listoissa on yläpää lovettu 
puskuliitokseen. Listoitus on nopeaa, sillä silloin 
työstettäväksi jää vain listan alaosan liitos 
lattiaan. 

 Saatavana kiinnikesarja, joka mahdollistaa 
helpon ja nopean karmin asennuksen 
epätasaiseen tai vinoon harkko-/betoniseinään 
ja puurunkoon. Kiinnikesarjan ansiosta karmia on 
myös helppo jälkisäätää. 

 PW Märkätilakarmi peitelistoineen on VTT:n 
testauksessa todettu hyvin kosteutta kestäväksi, 
testausselostus Nro VTT-S-00825-18. Tuote on PRH 
Patentoitu. 



 

 

 

Asennuksessa huomioitavaa 
Pyrkiä estämään huomaamattoman kosteuden 
pääsy karmin ja seinän välistä rakenteisiin. 
Märkätilan vedeneriste voidaan liittää karmiin 
vedeneristenauhan avulla. Vedeneristenauha 
kiinnittyy tiiviisti, kun PW Peitelista painetaan 
karmissa olevaan uraan.  
Karmin ja oikeanlaisen vedeneristyksen 
ensisijainen tarkoitus on ohjata karmin ja seinän 
välissä oleva kosteus kylpyhuoneen puoleisen 
lattian vedeneristeen päälle. 
Jos tämä ei onnistu, kosteus ohjataan kynnyksen 
ja lattian päälle niin, että se ei kumminkaan 
pääse karmin taakse. 
 

Valmistaja 
Panelia Woods Oy,  
PL 14 (Nummelantie 84), 01801 Klaukkala 
puh. 010 315 2600 
www.paneliawoods.fi 

 

Puhdistus  
Likaantunut pinta puhdistetaan veteen sekoitettavilla 
pesuaineilla. Työvälineenä käytetään pesuliuoksella 
kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan 
vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta 
kuivataan. 
Tavallisesti riittävä pesuaine on esim. Kiillon 
Laminaattipesu, jota voidaan käyttää pinttyneeseen 
likaan laimentamattomana. 
Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita 
voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan 
erityissuositukset huomioidaan. 
Vastaavasti hankausaineita ei pidä käyttää. 
 
 

Tekniset tiedot 
Koodi Tuote EAN-Koodi 

okm7 PW Märkätilakarmi 92×43/29 M7x21 valkoinen 6417364550166 

okm8 PW Märkätilakarmi 92×43/29 M8x21 valkoinen 6417364550159 

okm9 PW Märkätilakarmi 92×43/29 M9x21 valkoinen 6417364550142 

okm10 PW Märkätilakarmi 92×43/29 M10x21 valkoinen 6417364550135 

okm687 PW Märkätilakarmi 68×43/29 M7x21 valkoinen 6417364559275 

okm688 PW Märkätilakarmi 68×43/29 M8x21 valkoinen 6417364559268 

okm689 PW Märkätilakarmi 68×43/29 M9x21 valkoinen 6417364559251 

okm6810 PW Märkätilakarmi 68×43/29 M10x21 valkoinen 6417364559244 

lv2742pl22 PW Peitelista 12×42/27×2200 lovettu valkoinen (lovettu yläpää/käänteinen) 6417364801275 

lv4042pl22 PW Peitelista 12×42/40×2200 lovettu valkoinen (lovettu yläpää/käänteinen) 6417364801268 

lv204822 Karmin levikelista 20×48/33×2200 valkoinen 6417364801701 6417364801701 

 
 
 
 



 

 

Mitoitukset seinän vahvuuksille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


