
Uusi VILPE® Unitile 2K on entistä 
monikäyttöisempi ja helpommin 
asennettava läpivienti, joka sopii 

kaikille yleisimmille tiilikatteille.

VILPE® Unitile 2K on helpommin asennettava, kaikille yleisimmille 
tiilikatteille tiiviisti istuva vesikaton läpivienti. Betonitiilikaton 
ohella VILPE® Unitile 2K -läpivienti sopii myös savitiilille ja muille 
erikoistiilille. Se voidaan asentaa hyvin erimuotoisille tiilille, kuten 
1- ja 2-aaltoisille sekä sileille tiilille. Uusi VILPE® Unitile 2K korvaa 
aikaisemman Universal-läpiviennin.

Tuotekokonaisuuteen kuuluu Aluskatteen 2K-tiiviste, joka on uuden 
sukupolven VILPE®-ratkaisu aluskatteen täydelliseen tiivistykseen. 
Kaksikomponenttinen aluskatteen tiiviste ulottuu aluskatteen alta 
läpiviennin yläosaan. Näin se sulkee täysin aluskatteen ja läpiviennin 
välisen aukon estäen lumen, sadeveden ja kosteuden pääsyn katto-
rakenteisiin ja eristeisiin.

Läpiviennin pohjassa oleva tiiviste takaa täysin vedenpitävän loppu-
tuloksen.

VILPE® Unitile 2K -läpivienti on mahdollista asentaa aina 57 asteen 
kattokaltevuuteen saakka. Läpiviennin kaulus on saanut uuden 
jyrkemmin kallistuvan muotoilun, joka mahdollistaa asentamisen 
aikaisempaa Universal-läpivientiä jyrkemmälle katolle.
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VILPE® Unitile 2K -läpivienti
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Asennus

VILPE® Unitile 2K -läpiviennin asentaminen on yksinkertaista ja 
helppoa: läpiviennissä on valmiina piikit Aluskatteen 2K -tiivisteen 
kiinnittämistä varten ja pakkaukseen sisältyvät kaikki asennus-
tarvikkeet sekä selkeät ohjeet.

Tuotteen mukana tulee erillinen kiinnike, jonka avulla pohjalevy 
kiinnitetään kattoruoteisiin kiinni. Kiinnike on putkimainen hylsy, 
jonka sisällä on pitkät ruuvit, jotka tukevat ja kantavat pohjalevyn 
päälle tulevan kuorman. Hylsyn pituuden mitoituksessa on huomi-
oitu erimittaiset tiilenpäät.

Läpiviennin avulla asennetaan katolle VILPE®-huippuimurit, 
-poistoputket, -tuuletusputket ja -antenniläpiviennit. Läpivienti 
sopii Ø 75, 110, 125 ja 160 mm putkille.

Valmistusmateriaali

VILPE® Unitile 2K -läpivienti on valmistettu kahdesta ympäristölle 
haitattomasta muoviraaka-aineesta: kovasta polypropeenimuo-
vista (PP) sekä pehmeästä kumimaisesta termoplastisesta muo-
vista, jotka ovat saumattomasti kiinni toisissaan. Näin liitos on 
erittäin kestävä. Materiaalit ovat kierrätettäviä, UV-suojattuja, 
sään- ja iskunkestäviä. Tuote kestää jatkuvaa -30°C - +80°C lämpö-
tilaa, lyhytaikaisesti -40°C - +120°C.

Pakkaus
Sisältö:
- VILPE® Unitile -läpivienti
- VILPE® Aluskatteen 2K -tiiviste
- Alaruoteen kiinnike
- Ruuvipussi
- Asennusohjeet/sapluunat aluskatteen tiivisteelle ja läpiviennille

Kartonkilaatikon ulkomitat: 590 x 385 x 320 mm.

VILPE® Unitile 2K -läpivienti on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Myynti ja tekninen tuki
Puh. 020 123 3233
myynti@sktuote.fi

Mitat

Vakiovärit

Tuotenumerot

VÄRI

musta
ruskea
vihreä
harmaa
punainen
tiilenpunainen

NIMI

VILPE® Unitile 2K -läpivienti

TUOTENUMERO

300062
300064
300066
300067
300068
300069

› VILPE.COM

LVI-NUMERO

7820247
7820248
7820249
7820250
7820251
7820252

Musta 
Viiteväri 
RR 33 RAL 9017

Ruskea 
Viiteväri 
RR 32, RAL 8017

Harmaa 
Viiteväri 
RR 23, RAL 7015

Punainen 
Viiteväri 
RR 29, RAL 3009

Tiilenpunainen 
Viiteväri 
RR 750, RAL 8004

Vihreä  
Viiteväri 
RR 11, RAL 6020


