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LTH-420 rakennemalli

1 LECA® PERUSTUSTYYPIT

MAANVARAINEN PERUSTUS
Pientalojen yleisin perustamistapa on
maanvarainen perustus. Alapohja on
edullisintarakentaamaanvaraiseksisil-
loin, kun rakennuspaikan korkeuserot
ovatpienet,silläkorkeuserotkasvattavat
tarvittaviatäyttömääriä.

KELLARILLINEN PERUSTUS
Kellarillinenperustustehdäänuseinrin-
netontille,muttatilantarpeentaiomien
mieltymystenmukaisestimyössuhteel-
lisentasaiseenmaastoon.Leca®kellari-
perustus on varmatoiminen, kestävä
sekähelppojaedullinenrakentaa.

RYÖMINTÄTILAINEN 
PERUSTUS
Ryömintätilainen perustus eli kantava
alapohjaonsoveltuvinperustusratkaisu,
kunmaaperäonpaalutettuheikonkan-
tavuutensa takia tai halutaan välttää
korkeitatäyttökerroksia.

LECA® DESIGN LTH-420 
-RAKENNE
Leca®DesignLTH-420harkoistavoidaan
rakentaamatalaenergiataloja.LTH-420
harkkojärjestelmämuodostuulaajasta
kokonaisuudestajaylivoimaisistaomi-
naisuuksista.

RakenteenU-arvoon0,12W/m2K.

LECA® DESIGN LTH-380 
-RAKENNE
Leca®Design LTH-380 -rakennejärjes-
telmällä saadaan kustannustehok-
kaastinykyiset lämmöneristysnormit
täyttäväkivitalo.

RakenteenU-arvoon0,15W/m2K.

2 LECA® SEINÄRAKENTEET

LTH-380 rakennemalli

LTH-300 rakennemalli
LECA® TERM LTH-300 
-RAKENNE
PerinteinenLeca®TermLTH-300-seinä-
rakenne on parinkymmenen vuoden
aikana todettu varmaksi ja kestäväksi
rakenteeksi,jokaonkaikenlisäksihelppo
rakentaa. LTH-300 harkkoja voidaan
Suomenrakentamismääräyskokoelman
osan C3, Rakennusten lämmöneristys
Määräykset 2010 mukaisesti käyttää
puolilämpimientilojen,kutenautotal-
lienrakentamiseen.

RakenteenU-arvoon0,23W/m2K.

JULKISIVUT•LATTIAT•LAATOITUS•TEKNISETLAASTIT•SISÄPINNAT•MUURAUSLAASTIT•LECA®SORAJA-ERIKOISHIEKAT• LECA® HARKOT JA -HORMIT •KAHI-TIILETJA-HARKOT
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1

Selvitä rakennuspohjan laatu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Karkeasti jo ennen tontin ostamista ja yksityiskohtaisesti ennen kuin
päätät talon sijoittamisesta tontille. Pohjatutkimuksen tarkoitus on saada
tietoa perustamistavan ja -syvyyden valitsemista varten.

1.Selvitärakennuspohjanlaatumah-
dollisimmanaikaisessavaiheessa.Kar-
keasti jo ennen tontin ostamista ja
yksityiskohtaisestiennenkuinpäätät
talon sijoittamisesta tontille. Pohja-
tutkimuksen tarkoituksena on saada
tietoa perustamistavan ja -syvyyden
valitsemistavarten.

2

Ennen kuin teet mitään tontilla, pyydä rakennusvalvonnalta rakennuksen nurkkapisteet ja
perustusten korkeusasema.
Rakenna linjapukit riittävän kauas tulevan rakennuksen reunasta ja merkitse niihin
seinälinjojen paikat käyttäen apuna linjalankoja ja rakennusvalvontaviranomaisten
merkitsemiä nurkkapisteitä.

2.Ennenkuinteetmitääntontilla,pyydärakennusvalvonnaltarakennuksennurkka-
pisteetjaperustustenkorkeusasema.Rakennalinjapukitriittävänkauastulevan
rakennuksenreunastajamerkitseniihinseinälinjojenpaikatkäyttäenapunalinja-
lankojajarakennusvalvontaviranomaistenmerkitsemiänurkkapisteitä.

Nurkkapisteetvoitmerkatamyöskäyttämälläelektronisiamittalaitteita,jolloin
ettarvitselinjapukkeja.

3

Ennen varsinaisia kaivutöitä raivaa puut ja poista turve, multa ym. humuskerros
rakennuspaikalta (myös 2-3 m seinälinjojen ulkopuolelta).
Muut lähistön puut kannattaa suojata esim. pystylaudoituksella.

3 VALMISTELEVAT TYÖT

3. Ennen varsinaisia kaivutöitä raivaa
puutjapoistaturve,multaym.humus-
kerros rakennuspaikalta (myös 2–3 m
seinälinjojenulkopuolelta).Muutlähis-
tön puut kannattaa suojata esim.
pystylaudoituksella.

4

Suunnittele kaivusyvyys huomioiden perustamissyvyyden minimivaatimus
(routivilla mailla 0,6 m). Kaivutyö tehdään siten, että maa viettää keskeltä
kaivannon reunoille päin.
Kaivutöiden jälkeen pyydä pohjakatselmus rakennusvalvonnalta

4. Suunnittelekaivusyvyyshuomioidenperustamissyvyysrakennesuunnitelmissa.
Kaivutyötehdäänsiten,ettämaaviettääkeskeltäkaivannonreunoillepäin.Pyydä
pohjakatselmusrakennusvalvonnaltakaivutöidenjälkeen.

1.1

1.

2

3 4
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4 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN

5

Asenna anturan alle tuleva tasaussorakerros. Anturan tullessa suoraan
vettä läpäisemättömän maakerroksen päälle anturaan tulee asentaa riittävästi
putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseksi salaojiin.
Asenna salaojaputket huomioiden ainakin seuraavat rakentamismääräysten
vaatimukset:

Salaojaputken korkeimmankin kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen
seinäanturan alapintaa alempana.

Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 0,1 m ja päällä
vähintään 0,2 m.

�

�

5.Asennaanturanalletulevatasaus-
sorakerros.Anturantullessasuoraan
vettäläpäisemättömänmaakerroksen
päälle tulee anturaan asentaa riittä-
västiputkiasisäpuolisenvedenohjaa-
miseksisalaojiin.

Asennasalaojaputkethuomioiden
ainakinseuraavatrakentamismääräys-
tenvaatimukset:
- Salaojaputken yläpinnan tulee olla
jokakohdassaviereisenseinäanturan
alapintaaalempana.
- Salaojaputkea ympäröivän salaoji-
tuskerroksentuleeollaputkenalla ja
sivuillavähintään0,1mjapäällävähin-
tään0,2m.

6

Mittaa ja merkitse anturan nurkkapisteet linjapukkeja ja linjalankaa apuna käyttäen.6. Mittaa ja merkitse anturan nurk-
kapisteet linjapukkeja ja linjalankaa
apunakäyttäen.

7

Tarkista ristimitat. Merkitse perusmuurin nurkkapisteet betonianturaan linjapukkeja ja -lankoja apuna
käyttäen.
Vinkki: Nosta harkkolavat ja tarvittavat laastit anturan sisäpuolelle.
Purettuasi betonianturan muotin kiinnitä linjalaudat perusmuurin muurausta varten. Merkitse pystyssä
oleviin linjalautoihin harkkomuurauskerrosten korkeusetenemä (200 mm). Mikäli anturan yläpinnassa on
pienoista korkeuseroa, aloita mittaus korkeimmasta kohdasta.

8

Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvin kantavalle perusmaalle, voit käyttää anturaharkkoja
betonianturan sijasta. Lado anturaharkot tiivistetyn soratäytön päälle. Tarkasta
anturaharkkojen sijainti linjalangalla ja hierrä tai kopauta kumivasaralla harkot tiiviisti
alustaa vasten.

7. Rakennabetonianturanmuottilin-
jalankojaapunakäyttäen.Asennatar-
vittavatteräksetanturaanjahuolehdi,
ettänepysyvätvalunaikanasuunnitel-
lussaasemassaan.

Kiinnitä huomiota anturan yläpin-
nan korkeusasemaan ensimmäisen
harkkokerroksenmuuraustyönhelpot-
tamiseksi.

8. Tarkistaristimitat.Merkitseperus-
muurinnurkkapisteetbetonianturaan
linjapukkeja ja -lankoja apuna käyt-
täen.

Purettuasi betonianturan muotin
kiinnitä muurausjohteet perusmuu-
rin muurausta varten. Merkitse pys-
tyssä oleviin muurausjohteisiin hark-
komuurauskerrostenkorkeusetenemä
(200mm).Mikälianturanyläpinnassa
onpienoistakorkeuseroa,aloitamittaus
korkeimmastakohdasta.

VINKKI: Tarkistettuasiristimitatnostahark-
kolavat ja tarvittavat laastitanturansisä-
puolelle.

9. Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvin
kantavalle perusmaalle, voit käyttää
anturaharkkojabetonianturansijasta.
Lado anturaharkot tiivistetyn sora-
täytönpäälle.Tarkastaanturaharkko-
jen sijainti linjalangalla ja hierrä tai
kopauta kumivasaralla harkot tiiviisti
alustaavasten.

10. Asenna anturaharkkojen yläpin-
nankouruunkolmeø8mmharjateräs-
tankoajatäytäkourubetonillaC25/30
(K30-2)taiweber.vetonitS30Sementti-
laastilla.Harkkomuuraus lähtee ja
etenee anturaharkkojen päältä aivan
kutenbetonianturanpäältäkin.

9

Asenna anturaharkkojen yläpinnan kouruun kaksi ø10 mm harjaterästankoa ja täytä kouru
betonilla (K30-2) tai Vetonit Sementtilaasti S30:lla.
Harkkomuuraus lähtee ja etenee anturaharkkojen päältä aivan kuten betonianturan päältäkin.

10

Kulmissa käytetään kulmaharkkoja, joiden raudoitusuriin teräkset sopivat harkkoa työstämättä.
Mikäli haluat muurauksen etenevän puolenkiven vaakalimityksellä, tulee sinun leikata työmaalla
vakiosovituskappale (oranssi), jonka pituus on 170 mm (RUH-380 muuraus) tai 210 mm (RUH-340
muuraus). Muissa leveyksissä noin puolen kiven limitys toteutuu ilman vakiosovituskappaletta.

11. Kulmissa käytetään kulmahark-
koja, joiden raudoitusuriin teräkset
sopivatharkkoatyöstämättä.

VINKKI:Ensimmäinenlaastisaumavoiolla
normaalia(5mm)paksumpi.
Huomioitämälaastimenekissä!

5 6 8

9 1.10 11
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16.Muuraa200mmjasitäleveämmätharkotns.rakosaumalla.Muuraatätäohuem-
matharkotumpisaumalla.Harkkojenpystysaumoissaeikäytetälaastia,poikkeuksena
katkaistutharkot,joidenleikattujenpäidenpystysaumoissakäytetäänlaastia,sekäkun
harkonpontattupäätyliittyytoisenharkonkylkeen.Harkkojamuuratessasityönnä
harkkokiinniedellisenharkonpäätypintaanjalaskesesenjälkeenalasvalmiin
laastikerroksenpäälle.Kopautaharkkolopullisestikumivasarallapaikalleen.Älälii-
kutaharkkoalaastikerroksenpäälläniin,ettäharkonjalaastintartuntakärsii.

12.Seinäntoiseenpäähäntuleeyleensä
sovituskappale, jonka pituus riippuu
seinän pituudesta. Tämän kappaleen
pituudentuleekuitenkinollavähintään
100mm, joten joudut mahdollisesti
lyhentämäänkahtaviimeistäharkkoa.

Puolenkivenvaakalimitystarvitaanulko-
näkösyistäesim.kunharkkokuviojätetään
näkyviin,muutenharkkojenmuurauksessa
minimilimityson100mm.

14. Harkkomuuraus etenee nurkasta
aloittaen kerros eli varvi kerrallaan.
Nosta linjalangat muurauksen ede-
tessätulevanharkkokerroksenyläreu-
nantasolle.Koskapystysaumalaastia
ei tarvita,voitnostaaharkotsuoraan
harkkolavaltapaikalleenlaastikarheen
päälle.

15

Muuraa 200 mm ja sitä leveämmät harkot ns. rakosaumalla. Muuraa tätä ohuemmat harkot
umpisaumalla.
Harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia, poikkeuksena katkaistut harkot, joiden leikattujen päiden
pystysaumoissa käytetään laastia, sekä kun harkon pontattu pääty liittyy toisen harkon kylkeen.
Harkkoja muuratessasi työnnä harkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske se sen jälkeen alas
valmiin laastikerroksen päälle.
Kopauta harkko lopullisesti kumivasaralla paikalleen.
Älä liikuta harkkoa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.

15. Leca®harkotmuurataanweber.veto-
nitMLLeca®Laastilla(talviolosuhteissa
weber.vetonit ML Leca® P Pakkaslaas-
tilla)5mm:nsaumapaksuudella,jolloin
195 mm korkeiden harkkojen korkeus-
etenemä on 200 mm. Leca® harkko-
jenmuuraustekniikkaonhelppooppia.
VaivattomimminlevitätlaastinLeca®
muurauskelkalla.Sesäästääjopakol-
manneksenlaastia,nopeuttaatyötäja
takaamoitteettomanlopputuloksen.

17. Täytäharkonraudoitusurat laas-
tillaennenharjaterästenasentamista.
Paina uriin suunnitelmien mukaiset
harjateräkset. Tee raudoitus kuvien
osoittamalla tavalla. Jatkospituuden
minimiarvoon8mm:nharjateräksillä
700mm.

16

Muurattuasi ensimmäisen uraharkkokerroksen täytä urat laastilla. Paina uriin suunnitelmien
mukaiset harjateräkset. Tee raudoitus kuvan osoittamalla tavalla. Jatkospituuden minimiarvo
on 8 mm:n harjateräksillä 700 mm.

17

13

Harkkomuuraus etenee nurkasta aloittaen kerros eli varvi kerrallaan. Nosta linjalangat
muurauksen edetessä tulevan harkkokerroksen yläreunan tasolle.

14

1714

Leca-perusharkot muurataan Leca-laastilla 5 mm:n saumapaksuudella, jolloin 195 mm korkeiden
harkkojen korkeusetenemä on 200 mm.
Leca-harkkojen muuraustekniikka on helppo oppia. Vaivattomimmin
levität laastin Leca-muurauskelkalla. Se säästää jopa kolmanneksen laastia,
nopeuttaa työtä ja takaa moitteettoman lopputuloksen.

15

17

13. Mikäli haluat muurauksen ete-
nevän puolenkiven vaakalimityksellä,
sinuntuleeleikatatyömaallavakioso-
vituskappale,jonkapituuson320mm
(RUH-420 muuraus), 360 mm (RUH-
380muuraus) tai400mm(RUH-340
muuraus). Muissa harkkoleveyksissä
noin puolen kiven limitys toteutuu
ilmanvakiosovituskappaletta.

16

12

Seinän toiseen päähän tulee yleensä sovituskappale, jonka pituus riippuu seinän pituudesta.
Tämän kappaleen pituuden tulee kuitenkin olla vähintään 100 mm, joten joudut mahdollisesti
lyhentämään kahta viimeistä harkkoa.

Puolen kiven vaakalimitys tarvitaan ulkonäkösyistä esim. kun harkkokuvio jätetään
näkyviin, muuten harkkojen muurauksessa minimilimitys on 100 mm.

1.12

13

Mikäli haluat muurauksen etenevän puolenkiven vaakalimityksellä, tulee sinun leikata
työmaalla vakiosovituskappale, jonka pituus on 320 mm (RUH-420 muuraus), 360 mm (RUH-
380 muuraus) tai 400 mm (RUH-340 muuraus).  Muissa harkkoleveyksissä noin puolen kiven
limitys toteutuu ilman vakiosovituskappaletta.

13
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21

Kellarillisen rakennuksen perusmuurin maan alle jäävä osa on aina eristettävä kosteudelta. Olosuhteissa, joissa
perusmuuriin ei kohdistu suoranaista vedenpainetta, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä, kuten
perusmuurilevyjä. Vaativimmissa kosteusolosuhteissa käytetään jatkuvia vedeneristeitä, esim. bitumieristeitä.

Vie vedeneristys aina niin alas, ettei vesi jää anturan päälle, vaan valuu salaojiin.
Pinnoita myös vedeneristeen taakse jäävä seinä Serpo 137 Sokkeli- ja oikaisulaastilla, tai Serpo 410
Ohutrappauslaastilla.  Rakenteen toiminnan varmistamiseksi asenna mahdollinen lisälämmöneristys vedeneristeen
ulkopuolelle.

Voit käyttää lämmöneristeenä EPS-levyjä ja maxitin ladottavia Geosäkkejä. Geosäkki on suodatinkankaasta tehty
säkki, jonka sisällä on Leca-soraa. Geosäkit muodostavat samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen.
Muussa tapauksessa perusmuurin ulkopuoliset salaojituskerrokset (min. 200 mm) asennetaan täyttöjen
yhteydessä.

18

Poista laastipurseet välittömästi, ja tee puhtaaksimuurattavien seinien saumaus muuraustyön
yhteydessä. Vinkki: Hio päivän päätteeksi laastisaumat esim. styrox- tai uretaanipalalla, mikä helpottaa
jatkossa pinnoitustyön suorittamista.

18. Poista laastipurseet ajoittain
ennenlaastinjäykistymistä.

VINKKI: Hio samalla laastisaumat esim.
styrox-taiuretaanipalalla,mikähelpottaa
jatkossapinnoitustyönsuorittamista.

19. Voitkatkaistaharkonkovametallite-
räiselläsahalla,tarkoitukseentehdyllä
sähkösahallataiisoteräiselläkulmahio-
makoneella.Isolletyömaallekannattaa
vuokratakoneellinenharkkosaha.

19

Voit katkaista harkon kovametalliteräisellä sahalla, tarkoitukseen tehdyllä sähkösahalla tai
isoteräisellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.

1.1918

5 PERUSTUKSEN PINTAKÄSITTELYT JA ERISTYKSET

20

Tee anturan yläpintaan, sokkeliliittymään viiste esim. Vetonit Sementtilaastilla S30.
Pinnoita matalaperustuksissa harkkopinta Serpo 137 Sokkeli- ja
oikaisulaastilla tai Serpo 410 Ohutrappauslaastilla sekä maan päälle että alle jäävältä osaltaan.
Pinnoituksella saavutetaan riittävä ilmatiiviys ja suljetaan harkon pintahuokoset.
Saat maanpinnan yläpuoliset osat tyylikkäiksi esim. Vetonit-rouhepinnoituksella, maxit
Sokkelipinnoitteella tai maalilla.

Eristä tarvittaessa maanpinnan alapuoliset osat kosteudelta esim. maxitin Superflex 10 bitumieristeellä
tai perusmuurilevyllä.

20. Tee anturan yläpintaan, sokkeli-
liittymään viiste esim. weber.vetonit
S30Sementtilaastilla.Pinnoitamatala-
perustuksissaharkkopintaweber.vetonit
137 Oikaisulaastilla tai 410 Ohutrap-
pauslaastillasekämaanpäälleettäalle
jäävältäosaltaan.Pinnoituksellasaavu-
tetaan riittävä ilmatiiviys ja suljetaan
harkonpintahuokoset.

Saat maanpinnan yläpuoliset osat
tyylikkäiksiesim.weber.vetonitrouhe-
pinnoituksella,SokkeliPinnoitteellatai
SokkeliMaalilla.

Eristätarvittaessamaanpinnanala-
puolisetosatkosteudeltaperusmuuri-
levyllätaibitumilla.

21. Kellarillisen rakennuksen perus-
muurin maan alle jäävä osa on aina
eristettäväkosteudelta.Olosuhteissa,
joissa perusmuuriin ei kohdistu suo-
ranaistavedenpainetta,voidaankäyt-
tääepäjatkuviavedeneristeitä,kuten
perusmuurilevyjä.Vaativimmissakos-
teusolosuhteissa käytetään jatkuvia
vedeneristeitä,esim.bitumieristeitä.

Vievedeneristysainaniinalas,ettei
vesi jää anturan päälle, vaan valuu
salaojiin. Pinnoita myös vedeneris-
teen taakse jäävä seinä 137 Oikaisu-
laastilla,tai410Ohutrappauslaastilla.
Rakenteentoiminnanvarmistamiseksi
asennamahdollinenlisälämmöneris-
tysvedeneristeenulkopuolelle.

VoitkäyttäälämmöneristeenäEPS/
XPS-levyjäjaWeberinladottaviaGeo-
säkkejä. Geosäkki on suodatinkan-
kaasta tehty säkki, jonka sisällä on
Leca® soraa. Geosäkit muodostavat
samalla pystysuuntaisen salaojaker-
roksen. Muussa tapauksessa perus-
muurinulkopuolisetsalaojituskerrok-
set(min.200mm)asennetaantäyttö-
jenyhteydessä.

22.Eristätiili-japuuraketeetharkkopin-
nasta esimerkiksi bitumihuopakaista-
leen avulla. Huolehdi lisäksi sauman
ilmatiiviydestä. Kiinnitä puurakentei-
senseinänalajuoksuharkkoontarkoi-
tukseen soveltuvilla kevytbetoniruu-
veillataitulpallisillakiinnikkeillä.

1.20 1.21 1.22

22

Eristä tiili- ja puurakenteet harkkopinnasta esimerkiksi bitumihuopakaistaleen avulla.
Huolehdi lisäksi sauman ilmatiiviydestä.
Kiinnitä puurakenteisen seinän alajuoksu harkkoon tarkoitukseen soveltuvilla
kevytbetoniruuveilla tai tulpallisilla kiinnikkeillä.
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26

Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoa matalampi ja se
käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti. Kulmaharkot muurataan paksummalla
laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.
Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojen eristeeseen
varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.
Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksen päättyessä kulmaan
tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.

Epäsymmetrisissä Leca Design harkoissa on oma kulmaharkkonsa sekä ulko- että sisäkulmaan.
Minimilimitys on 100 mm!

EpäsymmetrisissäLTH-380jaLTH-420
-harkoissaonomatkulmaharkkonsa

26
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käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti. Kulmaharkot muurataan paksummalla
laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.
Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojen eristeeseen
varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.
Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksen päättyessä kulmaan
tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.

Epäsymmetrisissä Leca Design harkoissa on oma kulmaharkkonsa sekä ulko- että sisäkulmaan.
Minimilimitys on 100 mm!

23

Keveiden perustusten kuten kesämökkien ja autokatosten perustuksissa
on edullista käyttää Leca-pilariharkkoja. Kaiva routivalla maapohjalla pilariperustus
roudattomaan syvyyteen tai routaeristä esim. Leca-soralla.

24

Pilariperustusten antura mitoitetaan maanpohjan kantavuuden mukaan.
Asenna anturaan yksi 12 mm:n harjateräs tartunnaksi pilarille.

25

Muurattuasi pilarin, asenna pilariharkon reikään 12 mm:n harjateräs ja vala reikä täyteen notkeaa
betonimassaa (K30). Pilariharkon reiän tilavuus on 2,65 dm , joten betonia, esim. Vetonit Sementtilaastia
S30 tarvitaan n. 5,8 kg/harkko

3

. Pilariharkkoperustus kestää tuentatavasta ja korkeudesta riippuen
50100 kN:n kuorman.

23.Keveidenperustustenkutenkesä-
mökkienjaautokatostenperustuksissa
onedullistakäyttääLeca®pilarihark-
koja.Kaivaroutivallamaapohjallapila-
riperustusroudattomaansyvyyteentai
routaeristäesim.Leca®soralla.

24. Pilariperustusten antura mitoi-
tetaan maanpohjan kantavuuden
mukaan. Asenna anturaan esim. yksi
12 mm:n harjateräs tartunnaksi pila-
rille.

6 PILARIPERUSTUS

7 LECA® DESIGN SEINÄRAKENTEET 
 

Leca®DesignLTH-380jaLTH-420-harkotmuurataanjär-
jestelmäänkehitetylläweber.vetonitMLLeca®Laastilla
(talviolosuhteissa-MLLeca®PPakkaslaastilla)noin
5mm:nvaakasaumalla.Järjestelmäänkuuluvattikasrau-
doitteet,joitaonhelppokäsitelläjajoillasaadaanhyvä
tartunta laastiin. Järjestelmänkylmäsillattomiapalkki-
harkkojatäydentääomaAukonylitysraudoitesekävaluun
käytettävä C25/30 (K30) lujuusluokiteltu weber.vetonit
S30Sementtilaasti.Leca®Designkonsepteihinkuuluvat
myösniihinkehitetytmuuraussiteetjamuurauskelkka.

RakennaLeca®Designtalojenperustustenmaanvastai-
setosatLeca®Lexperusharkoista(RUH-380taiRUH-420).
Muuraa ulkoilmaa vasten tulevat osat ja kellarillisissa

26.Kulmissakäytetäänkulmaharkkoja,
joitaonharkkolavallaoikea-javasen-
kätisinä. Muuraa kulmaharkot tarvit-
taessamuurauskauhaakäyttäen.Var-
mistakulmaharkkojeneristeidenliitty-
minenpystysaumoissatiiviistisuorien
harkkojeneristeeseenvähänpaisuvalla
polyuretaanivaahdolla.

Lähdemuuraamaankulmastapää-
sääntöisestitäysilläharkoilla.Muura-
uksenpäättyessäkulmaantaiaukkoon,
katkaiseharkkosopivaanmittaan.
MINIMILIMITYS ON 100 MM!

25.Muurattuasipilarin,asennapilari-
harkonreikään12mm:nharjateräsja
valareikätäyteennotkeaabetonimas-
saa C25/30 (K30). Pilariharkon reiän
tilavuus on 2,65 dm3, joten betonia,
esim. S 30 Sementtilaastia tarvitaan
n.5,5kg/harkko.Pilariharkkoperustus
kestää tuentatavasta ja korkeudesta
riippuen50–100kN:nkuorman.

ULKOSEINÄN TAI KELLARIKERROKSEN ULKOILMAA VASTEN OLEVAN SEINÄN RAKENTAMINEN

(LTH-380 ja LTH-420 -harkkorakenteet)

taloissamyöskaksiharkkokerrostamaanpinnanala-
puolellaLTH-380taiLTH-420-eristeharkoista.LTH-380
jaLTH-420-harkkojenmuuraustyöeteneekutenperus-
harkkojenkin,elialoitanurkastajapyrimuuraamaan
kerroskerrallaan.

Nosta linjalangat muurauksen edetessä tulevan
harkkokerroksenyläreunantasolle.Muurattaessaker-
roksia,joidenalapuoliseensaumaantuleeraudoittei-
denjatkoksiajamuuraussiteitä,harkkojenyläpinnan
saaminenoikeaankorkoonsaattaaollatyölästä.Tämä
sinunkannattaahuomioidamuuraamallamuuthark-
kokerroksetmahdollisuuksienmukaanhieman linja-
langanalapuolelle.

1.23 1.24 1.25

26

sekäulko-ettäsisäkulmaan.
(Kuvassaulkokulmaharkko.)

26



9

32a

Täytä urat laastilla ennen raudoitteiden asentamista. Paina uriin suunnitelmien mukaiset raudoitteet.
Mikäli käytät tikasraudoitteita katkaise kulmissa ulommainen raudoitteiden teräksistä ja taivuta raudoite
kulman muotoon kuvan osoittamalla tavalla. Jatkospituuden minimiarvo on 8 mm:n harjateräksillä 700
mm ja tikasraudoitteilla 400 mm.

33.Täytäuratlaastillaennenraudoitteidenasentamista.Painauriinsuunnitel-
mienmukaisetraudoitteet.Mikälikäytättikasraudoitteitakatkaisekulmissaulom-
mainenraudoitteidenteräksistäjataivutaraudoitekulmanmuotoonkuvanosoit-
tamallatavalla.Jatkospituudenminimiarvoon8mm:nharjateräksillä700mmja
tikasraudoitteilla400mm.

27. Eristeharkkojen muurauksessa
kannattaakäyttääLeca®muurauskel-
kaa, jolloin vaakasaumaan laastikar-
heidenväliinjääsopivailmarako,laas-
tin menekki pienenee ja työ nopeu-
tuu.Kelkkaaonjärkevääkäyttääaina-
kinpitkilläaukottomillaseinillä.Laas-
tiatuleekäyttääsaumassasiten,että
laastieijuuripursuaharkonulkopuo-
lelletaieristeenpäälle.Harkkojenpys-
tysaumoissa ei käytetä laastia.Tämä
helpottaajanopeuttaamuuraustyötä.

29

Jos haluat käyttää vaakasaumassa jotain lisäeristettä, paras vaihtoehto on vähän paisuva
polyuretaanivaahto. Pursota se kahtena kaistana saumauspistoolin avulla. Asenna kaistat muurauslaastin
levittämisen jälkeen.

1.29

30

Leca Design -harkko on helppo katkaista tarkoitukseen kehitetyllä kovametalliteräisellä sahalla tai
isoteräisellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.

1.30

31

Sijoita raudoitukset suunnitelmien mukaisesti. Asenna kutistumaraudoitukseksi
molempiin harkkokuoriin vähintään 8 mm:n harjateräkset tai ø 4 mm tikasraudoitteet joka kolmanteen
saumaan. Tämän lisäksi raudoitus on asennettava ikkuna-aukon alapuoliseen saumaan ja aukkojen
yläpuolisen palkkiharkon saumaan sekä ylimpään ja
alimpaan saumaan. Aukkojen ala- ja yläpuolisen raudoituksen tulee ulottua vähintään terästen
jatkospituuden verran aukon reunojen yli. Jatkospituuden minimiarvot ovat
8 mm harjateräksellä 700 mm ja 4 mm tikasraudoitteilla 400 mm.
Rakennettaessa ympäristöluokan MX4 (suolarasitetut kohteet esim. merenrannalla tai suolattujen teiden
varsilla) alueella tulee harkkojen ulkokuoressa käyttää sinkittyä tai ruostumatonta terästä.
Asenna teräkset niin, että laasti ympäröi niitä.

1.32

33

32. Sijoitaraudoituksetsuunnitelmien
mukaisesti. Asenna kutistumarau-
doitukseksimolempiinharkkokuoriin
vähintään 8 mm:n harjateräkset tai
ø4mmtikasraudoitteetjokakolman-
teensaumaan.Tämän lisäksi raudoi-
tusonasennettavaikkuna-aukonala-
puoliseen saumaan ja aukkojen ylä-
puolisenpalkkiharkonsaumaansekä
ylimpäänjaalimpaansaumaan.Auk-
kojen ala- ja yläpuolisen raudoituk-
sentuleeulottuavähintäänterästen
jatkospituuden verran aukon reuno-
jenyli.Rakennettaessaympäristöluo-
kanMX4(suolarasitetutkohteetesim.
merenrannallataisuolattujenteiden
varsilla)alueellatuleeharkkojenulko-
kuoressakäyttääsinkittyätairuostu-
matontaterästä.Asennateräksetniin,
ettälaastiympäröiniitä.

1.28

28

Työnnä harkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske se valmiin
laastikerroksen päälle. Kopauta harkko tarvittaessa kumivasaralla lopullisesti paikoilleen. Älä liikuta
harkkoa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.
Poista laastipurseet ajoittain ennen laastin jäykistymistä.

1.27

27

Leca Design -harkkojen muurauksessa kannattaa käyttää Leca-muurauskelkaa, jolloin
vaakasaumaan laastikarheiden väliin jää sopiva ilmarako, laastin menekki pienenee ja työ nopeutuu.
Kelkkaa on järkevää käyttää ainakin pitkillä aukottomilla seinillä. Lyhyillä seinäpätkillä ja nurkissa
perinteinen muurauskauhan käyttö on kätevin tapa muurata.
Laastia tulee käyttää saumassa siten, että laasti ei juuri pursua harkon ulkopuolelle tai eristeen päälle.
Leca Design -harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa muuraustyötä.

32c

1.33

31.Asennaaukkojenpieliinohjurilau-
dat,jottasaatpystypielistäsuorat.Huo-
mioi,ettäaukonjakarminjokasivulle
jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/
tiivistysvara!

1.31

46

Asenna aukkojen pieliin ohjurilaudat, jotta saat pystypielistä suorat. Huomioi, että
aukon ja karmin joka sivulle jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/tiivistysvara!

28.Työnnä harkko kiinni edellisen
harkonpäätypintaan,jalaskeseval-
miinlaastikerroksenpäälle.Kopauta
harkko tarvittaessa kumivasaralla
lopullisesti paikoilleen. Älä liikuta
harkkoalaastikerroksenpäälläniin,
että harkon ja laastin tartunta
kärsii.Poistalaastipurseetajoittain
ennenlaastinjäykistymistä.

VINKKI: Hiosamallalaastisaumatesim.
styrox-taiuretaanipalalla,mikähelpot-
taajatkossapinnoitustyönsuorittamista.

29.Joshaluatkäyttäävaakasaumassa
jotainlisäeristettä,parasvaihtoehtoon
vähänpaisuvapolyuretaanivaahto.Pur-
sotasekahtenakaistanasaumauspis-
toolinavulla.Asennakaistatmuuraus-
laastinlevittämisenjälkeen.

30.Harkkoonhelppokatkaistatarkoi-
tukseen kehitetyllä kovametalliteräi-
selläsahallataiisoteräiselläkulmahio-
makoneella.Isolletyömaallekannattaa
vuokratakoneellinenharkkosaha.
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34/35

Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomia
muuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15
cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustana
tarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä
vaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asenna
apukarmia.

33

Sido väliseinät ja ulkoseinät toisiinsa muuraussiteillä. Sijoita muurausside jokaiseen
harkkosaumaan. Useimmiten väliseinät muurataan runkomuurauksen jälkeen.

34. Sido väliseinät ja ulkoseinät toi-
siinsa muuraussiteillä. Sijoita muu-
rausside jokaiseen harkkosaumaan.
Useimmitenväliseinätmuurataanrun-
komuurauksenjälkeen.

35.–36.Asennakaikkienikkuna-jaoviaukkojenpieliin4mm:nruostumattomia
muuraussiteitä,yksikappalejokasaumaan.Asennamuuraussiteetvähintään15cm
etäisyydelleharkonpäädystä,jottavoitasentaakarmienkiinnitysalustanatarvitta-
essakäytettävätapukarmit,niilleeristeeseentehtyihinuriin.Tiivistävaakasaumat
aukkojenpielissäesim.polyuretaanivaahdolla,jolletasennaapukarmia.

37.Teepuurakenteisenväli-taiyläpohjanalapuolinenharkkokerrosseinänleve-
ydestäriippuenLTP-380 taiLTP-420palkkiharkoista.Tällöinpalkkiharkonuraan
tehtävävalujateräksetmuodostavatrakennuksenkiertävänrengaspalkin.Käytä
raudoituksenaesim.10mmharjateräksiä.Kunharkkojenpäälletuleebetonilaatta,
johonrengasteräksetvoidaanasentaa,erillistäpalkkiharkkokerrostaeitarvita.

Asennaylimmänharkkokerroksenalapuoliseenvaakasaumaanmuuraussiteet
(1kpl/harkko).Asennamuuraussiteetmyösvälipohjankummallekinpuolelle1kpl/
harkko.Yli3,5mkorkeissaseinissämuuraussiteitätuleelisäksikäyttää4kpl/m2
kokoseinänalueella.

35 3634

38

37

39

38. LTH-380 ja LTH-420 harkkoraken-
teessa olevat aukot kannattaa ylittää
ensisijaisestiLeca®valmispalkkienLP-
140-pituusavulla, jolloinaukonylityk-
siineitarvitaväliaikaistatuentaa.Val-
mispalkin leveyson140mmjaeriste-
harkkoseinässäniitäasennetaankaksi
rinnakkain.Kiinnitäpalkkienväliintyö-
maallasopivanlevyinenEPS- taipoly-
uretaanieriste. Huolehdi, että valmis-
palkkienpäätuleevähintään250mm
tuelle. Voit jatkaa muuraustyötä heti
palkkienasentamisenjälkeen.

39. AukotvoidaanylittäämyösLTP-380taiLTP-420palkkiharkkojenavulla.Muuraa
palkkiharkotsamoinkuinLTH-380jaLTH-420-harkoteliilmanpystysaumalaastia.
Muuratessasiaukkojenpäälle,rakennaaukonkohdalleväliaikaisettuetpuutavarasta
jaladopalkkiharkotniidenpäälle.Huolehdi,ettäpalkkiharkonpäätuleevähintään
250mmtuelle.Käyttäessäsikahtapalkkiharkkokerrostapäällekkäin,tuleeniiden
välisenvaakasaumanollaharkonlevyinen.Asennapalkkiharkonuraansuunnitel-
mienmukainenraudoite.Aukonylitysraudoitteethelpottavatasennustyötäjavar-
mistavatteräksilleriittävätsuojaetäisyydet.Palkkiharkotjaraudoitustuleeulottaa
vähintään250mmaukonreunanyli.Tukipinnanollessaalle250mm,tuleesuunnit-
telijantarkistaapaikallinenpuristuskestävyysaukonpielissä.

34/35

Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomia
muuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15
cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustana
tarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä
vaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asenna
apukarmia.

36

Tee puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkkokerros seinän leveydestä
riippuen LTP-380 tai LTP-420  palkkiharkoista. Tällöin palkkiharkon uraan tehtävä
valu ja teräkset muodostavat rakennuksen kiertävän rengaspalkin. Käytä
raudoituksena esim. 10 mm harjateräksiä.
Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta, johon rengasteräkset voidaan asentaa, erillistä
palkkiharkkokerrosta ei tarvita.

37

LTH-380 ja LTH-420 harkkorakenteessa olevat aukot kannattaa ylittää ensisijaisesti
Leca-valmispalkkien LP-140-pituus avulla, jolloin aukon ylityksiin ei tarvita
väliaikaista tuentaa.
Valmispalkin leveys on 140 mm ja eristeharkkoseinässä niitä asennetaan kaksi
rinnakkain. Kiinnitä palkkien väliin työmaalla sopivan levyinen EPS- tai
polyuretaanieriste.
Huolehdi, että valmispalkkien pää tulee vähintään 250 mm tuelle. Voit jatkaa
muuraustyötä heti palkkien asentamisen jälkeen.

38

Aukot voidaan ylittää myös LTP-380 tai LTP-420 palkkiharkkojen avulla. Muuraa
palkkiharkot samoin kuin LTH-380 ja LTH-420 -harkot eli ilman pystysaumalaastia.
Muuratessasi aukkojen päälle, rakenna aukon kohdalle väliaikaiset tuet puutavarasta ja lado
palkkiharkot niiden päälle. Huolehdi, että palkkiharkon pää tulee vähintään 250 mm tuelle.
Käyttäessäsi kahta palkkiharkkokerrosta päällekkäin, tulee niiden välisen vaakasauman olla
harkon levyinen.
Asenna palkkiharkon uraan suunnitelmien mukainen raudoite.
Aukonylitysraudoitteet helpottavat asennustyötä ja varmistavat teräksille riittävät
suojaetäisyydet. Palkkiharkot ja raudoitus tulee ulottaa vähintään 250 mm aukon reunan yli.
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40.ValapalkkiharkonkourutbetonillaC25/30(K30-2),taivalmiillakuivatuot-
teella,jokatäyttäävaaditunlujuusluokan,kutenweber.vetonitS30Sementti-
laasti.PalkkiharkkojenLTP-380jaLTP-420kouruihintarvitaanbetonian.9,4dm3

elin.19,3kg/harkko.Betonintuleeollariittävännotkeaa,jottasetunkeutuuhyvin
terästenväliinjatäyttääpalkkiharkonuran.Tiivistäbetoniesimerkiksilaudan
avulla.Palkkiharkkorakennettasaakuormittaailmantukia2viikonkuluttuavalu-
työnsuorittamisesta,joskuivumisolosuhteetbetonilleovatolleetsuotuisat.

HUOM! MUURAUSLAASTIA EI SAA KÄYTTÄÄ PALKKIHARKKOJEN VALUUN.

40

8 LECA® TERM LTH-300 SEINÄRAKENNE

Leca®TermLTH-300harkkojavoidaanSuomenraken-
tamismääräyskokoelmanosanC3Rakennustenläm-
möneristysMääräykset2010,mukaisestikäyttääpuo-
lilämpimientilojenrakentamiseen.Rakennakellarin
seinienmaanvastaisetosatLeca®Lexperusharkoista
jaraudoitasuunnitelmienmukaisestimaanpainetta
vastaan.

Rakentaessasikellaritiloistapuolilämpimiätiloja,
käytäLeca®Termharkkojaulkoilmaavastenolevissa
rakenteissajamaatavastenolevissarakenteissasiten,
ettäkaksiharkkokerrostamaanpinnanalapuolellaon
Leca®Termharkkoja.

Parempaan lämmöneristyskykyyn kellaritiloissa
pääsetkäyttämälläulkopuolistalisäeristystämaan-
pinnanallavedeneristyksenulkopuolella.

Voitparantaaulkoseinärakenteidenlämmöneris-
tyskykyäkäyttämällävaakasaumoissavähänpaisu-
vaapolyuretaanivaahtoa.

Eristeharkkojenmuuraustyöeteneekutenperus-
harkkojenkin,elialoitanurkastajapyrimuuraamaan
kerroskerrallaan.Nostalinjalangatmuurauksenede-
tessätulevanharkkokerroksenyläreunantasolle.

ULKOSEINÄN TAI KELLARIKERROKSEN ULKOILMAA VASTEN OLEVAN SEINÄN RAKENTAMINEN

41.Kulmissakäytetäänkulmaharkkoja,
joitaonharkkolavallaoikea-javasenkä-
tisenä.Muuraakulmaharkottarvittaessa
muurauskauhaakäyttäen.Varmistakul-
maharkkojeneristeidenliittyminenpys-
tysaumoissa tiiviistisuorienharkkojen
eristeeseen vähän paisuvalla polyure-
taanivaahdolla.

Lähdemuuraamaankulmastapää-
sääntöisestitäysilläharkoilla.Muura-
uksenpäättyessäkulmaantaiaukkoon,
katkaiseharkkosopivaanmittaan.
HARKKOJEN MINIMILIMITYS ON 100 MM!

41 41

39

Vala palkkiharkon kourut betonilla K30-2, tai valmiilla kuivatuotteella, joka täyttää
vaaditun lujuusluokan kuten Vetonit Sementtilaasti S30.
Palkkiharkkojen LTP-380 ja LTP-420 kouruihin tarvitaan betonia n. 9,4 dm  eli n.
19,3 kg/harkko
Betonin tulee olla riittävän notkeaa, jotta se tunkeutuu hyvin terästen väliin ja täyttää
palkkiharkon uran. Tiivistä betoni esimerkiksi laudan avulla.
Palkkiharkkorakennetta saa kuormittaa ilman tukia 2 viikon kuluttua valutyön
suorittamisesta, jos kuivumisolosuhteet betonille ovat olleet suotuisat.

3

HUOM! Muurauslaastia ei saa käyttää palkkiharkkojen valuun.

40a

Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoa
matalampi ja se käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti.
Kulmaharkot muurataan paksummalla laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.
Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojen
eristeeseen varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.
Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksen
päättyessä kulmaan tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.
Minimilimitys on 100 mm!

40b

Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoa
matalampi ja se käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti.
Kulmaharkot muurataan paksummalla laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.
Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojen
eristeeseen varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.
Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksen
päättyessä kulmaan tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.
Minimilimitys on 100 mm!
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43

Poista laastipurseet ajoittain ennen laastin jäykistymistä.

VINKKI: Hio samalla laastisaumat esim. styrox- tai uretaanipalalla, mikä
helpottaa jatkossa pinnoitustyön suorittamista.

Sijoita raudoitukset suunnitelmien mukaisesti. Asenna kutistumaraudoitukseksi
molempiin harkkokuoriin vähintään 8 mm:n harjateräkset tai tikasraudoitteet joka kolmanteen saumaan.
Aukkojen ala- ja yläpuolisen raudoituksen tulee ulottua vähintään terästen jatkospituuden verran aukon
reunojen yli. Jatkospituuden minimiarvot ovat
8 mm harjateräksellä 700 mm ja 4 mm tikasraudoitteilla 400 mm. Rakennettaessa ympäristöluokan MX4
(suolarasitetut kohteet esim. meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) alueella tulee harkkojen
ulkokuoressa käyttää sinkittyä tai ruostumatonta terästä.
Asenna teräkset niin, että laasti ympäröi niitä.

47

48.Sijoitaraudoituksetsuunnitelmienmukaisesti.Asennakutistumaraudoituk-
seksimolempiinharkkokuoriinvähintään8mm:nharjateräksettaiø4mmtikas-
raudoitteetjokakolmanteensaumaan.Tämänlisäksiraudoitusonasennettava
ikkuna-aukonalapuoliseensaumaanjaaukkojenyläpuolistenpalkkiharkkojen
saumaansekäylimpäänjaalimpaansaumaan.Aukkojenala-jayläpuolisenrau-
doituksentuleeulottuavähintäänterästenjatkospituudenverranaukonreuno-
jenyli.Jatkospituudenminimiarvotovat8mmharjateräksellä700mmja4mm
tikasraudoitteilla400mm.RakennettaessaympäristöluokanMX4(suolarasitetut
kohteetesim.merenrannallataisuolattujenteidenvarsilla)alueellatuleehark-
kojenulkokuoressakäyttääsinkittyätairuostumatontaterästä.Asennateräkset
niin,ettälaastiympäröiniitä.

42. Leca® Term harkot muurataan
weber.vetonitMLLeca®Laastilla(talvi-
olosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaas-
tilla) 5 mm:n vaakasaumalla, jolloin
195mmkorkeidenharkkojenkorkeus-
etenemäksitulee200mm.Leca®Term
harkotkannattaamuurataLeca®muu-
rauskelkanavulla,jolloinvaakasaumaan
laastikarheidenväliin jääsopiva ilma-
rako, laastin menekki pienenee ja työ
nopeutuu. Leca®Term harkkojen pys-
tysaumoissa ei käytetä laastia. Tämä
helpottaajanopeuttaamuuraustyötä.

44. Poista laastipurseet ajoittain
ennenlaastinjäykistymistä.

VINKKI: Hio samalla laastisaumat esim.
styrox- taiuretaanipalalla,mikähelpottaa
jatkossapinnoitustyönsuorittamista.

1.43 1.44

43. Työnnä harkko kiinni edellisen
harkonpäätypintaan ja laskevalmiin
laastikerroksenpäälle.Kopautaharkko
lopullisestipaikoilleenkumivasaralla.
Älä liikuta harkkoa laastikerroksen
päälläniin,ettäharkonjalaastintar-
tuntakärsii.

45. Haluttaessa parempaa lämmön-
eristyskykyäkäytetäänvaakasaumassa
lisäeristeenävähänpaisuvaapolyure-
taanivaahtoa.Pursotasekahtenakais-
tanasaumauspistoolinavulla.Asenna
kaistat muurauslaastin levittämisen
jälkeen.

46.Leca®Termharkkoonhelppokat-
kaista tarkoitukseenkehitetylläkova-
metalliteräisellä sahalla tai isoteräi-
sellä kulmahiomakoneella. Isolle työ-
maallekannattaavuokratakoneellinen
harkkosaha.

1.45 1.46

48

1.42

47. Asenna aukkojen pieliin ohjuri-
laudat,jottasaatpystypielistäsuorat.
Huomioi, että aukon ja karmin joka
sivullejääriittävä,noin15mm:nasen-
nus/tiivistysvara!

1.47

41

Lecaterm-harkot muurataan Vetonit Leca-laastilla (talviolosuhteissa Leca-pakkaslaastilla) 5
mm:n vaakasaumalla, jolloin 195 mm korkeiden harkkojen korkeusetenemäksi tulee 200 mm.
Lecaterm-harkot kannattaa muurata Leca-muurauskelkan avulla, jolloin vaakasaumaan
laastikarheiden väliin jää sopiva ilmarako, laastin menekki pienenee ja työ nopeutuu.
Lecaterm-harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa
muuraustyötä.

42

Työnnä harkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske valmiin laastikerroksen
päälle.
Kopauta harkko lopullisesti paikoilleen kumivasaralla. Älä liikuta harkkoa
laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.

44

Haluttaessa parempaa lämmöneristyskykyä käytetään vaakasaumassa
lisäeristeenä vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa. Pursota se kahtena se
kaistana saumauspistoolin avulla. Asenna kaistat muurauslaastin levittämisen
jälkeen.

45

Lecaterm-harkko on helppo katkaista tarkoitukseen kehitetyllä kovametalliteräisellä sahalla tai isoteräisellä
kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.

46

Asenna aukkojen pieliin ohjurilaudat, jotta saat pystypielistä suorat. Huomioi, että
aukon ja karmin joka sivulle jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/tiivistysvara!
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50/51

Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomia
muuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15
cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustana
tarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä
vaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asenna
apukarmia.

48

Asenna raudoitus harkkosauman raudoitusuraan laastin levittämisen jälkeen. Lecaterm-harkon raudoituksen
on jatkuttava yhtenäisenä nurkan ympäri.

49

Asenna raudoitus harkkosauman raudoitusuraan laastin
levittämisen jälkeen. Lecaterm-harkon raudoituksen on jatkuttava
yhtenäisenä nurkan ympäri.

49 50

51

53 54

49. Asennaraudoitusharkkosauman
raudoitusuraan laastin levittämisen
jälkeen.Leca®Termharkonraudoituk-
senonjatkuttavayhtenäisenänurkan
ympäri.

50. Sido väliseinät ja ulkoseinät toi-
siinsamuuraussiteillä.Sijoitamuuraus-
sidejokaiseenharkkosaumaan.Useim-
miten väliseinät muurataan runko-
muurauksenjälkeen.

51.–52. Asennakaikkienikkuna-jaovi-
aukkojen pieliin 4 mm:n ruostumat-
tomia muuraussiteitä, yksi kappale
jokasaumaan.Asennamuuraussiteet
vähintään 15 cm etäisyydelle harkon
päädystä, jotta voit asentaa karmien
kiinnitysalustana tarvittaessa käytet-
tävätapukarmit,niilleeristeeseenteh-
tyihinuriin.Tiivistävaakasaumatauk-
kojenpielissäesim.polyuretaanivaah-
dolla,jolletasennaapukarmia.

53.–54. Tee puurakenteisen väli- tai
yläpohjan alapuolinen harkkokerros
LPH-140palkkiharkoista(kuva53).Pur-
sota palkkien väliin vähän paisuvaa
polyuretaanivaahtoa tai asenna palk-
kienväliinohutlevyeriste.Palkkiharkon
uraantehtävävalujateräksetmuodos-
tavatrakennuksenkiertävänrengaspal-
kin.Käytäraudoituksenaesim.10mm
harjateräksiä. Ulkopuolisen palkkihar-
konvoittarvittaessakorvataesim.pit-
kittäin halkaistulla LTH-300 harkolla
(kuva54),jolloinsaatkasvatettuaeris-
tepaksuutta.

Kun harkkojen päälle tulee betoni-
laatta, johon rengasteräkset voidaan
asentaa,erillistäpalkkiharkkokerrostaei
tarvita.Asennaylimmänharkkokerrok-
senalapuoliseenvaakasaumaanmuu-
raussiteet(1kpl/harkko).Asennamuu-
raussiteetmyösvälipohjankummallekin
puolelle1kpl/harkko.Yli3,5mkorkeissa
seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi
käyttää4kpl/m2kokoseinänalueella.

55. Sidottaessa rakennerengasteräs-
tykselläpalkkiharkkokerroskiertääkoko
rakennuksenympäri.Teetällöinkulma-
ratkaisukuvanmukaisestisahaamalla
palkkiharkotsopivaankulmaan

56.LTH-300harkkorakenteessaolevat
aukot kannattaa ylittää ensisijaisesti
valmispalkkien LP-140-pituus, avulla,
jolloinaukonylityksiineitarvitaväliai-
kaistatuentaa.Valmispalkinleveyson
140mmjaeristeharkkoseinässäniitä
asennetaankaksirinnakkain.

52

55

Pursota palkkien väliin vähän pai-
suvaapolyuretaanivaahtoataiasenna
ohutlevyeriste.

Huolehdi, että valmispalkkien pää
tulee vähintään 250 mm tuelle.Voit
jatkaa muuraustyötä heti palkkien
asentamisenjälkeen.

56

50/51

Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomia
muuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15
cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustana
tarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä
vaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asenna
apukarmia.

52/53

Tee puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkkokerros LPH-140 palkkiharkoista (kuva
52). Pursota palkkien väliin vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna palkkien väliin ohut
levyeriste. Palkkiharkon uraan tehtävä valu ja teräkset muodostavat rakennuksen kiertävän
rengaspalkin. Käytä raudoituksena esim. 10 mm harjateräksiä.
Ulkopuolisen palkkiharkon voit tarvittaessa korvata esim. pitkittäin halkaistulla LTH-300 harkolla
(kuva 53), jolloin saat kasvatettua eristepaksuutta.

Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta, johon rengasteräkset voidaan asentaa, erillistä
palkkiharkkokerrosta ei tarvita.
Asenna ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan muuraussiteet
(1 kpl/harkko).
Asenna muuraussiteet myös välipohjan kummallekin puolelle 1 kpl/harkko.
Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi käyttää 4 kpl/m  koko seinän alueella.2

52/53

Tee puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkkokerros LPH-140 palkkiharkoista (kuva
52). Pursota palkkien väliin vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna palkkien väliin ohut
levyeriste. Palkkiharkon uraan tehtävä valu ja teräkset muodostavat rakennuksen kiertävän
rengaspalkin. Käytä raudoituksena esim. 10 mm harjateräksiä.
Ulkopuolisen palkkiharkon voit tarvittaessa korvata esim. pitkittäin halkaistulla LTH-300 harkolla
(kuva 53), jolloin saat kasvatettua eristepaksuutta.

Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta, johon rengasteräkset voidaan asentaa, erillistä
palkkiharkkokerrosta ei tarvita.
Asenna ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan muuraussiteet
(1 kpl/harkko).
Asenna muuraussiteet myös välipohjan kummallekin puolelle 1 kpl/harkko.
Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi käyttää 4 kpl/m  koko seinän alueella.2

54

Sidottaessa rakenne rengasterästyksellä palkkiharkkokerros kiertää
koko rakennuksen ympäri. Tee tällöin kulmaratkaisu kuvan mukaisesti
sahaamalla palkkiharkot sopivaan kulmaan.

LTH-300 harkkorakenteessa olevat aukot kannattaa ylittää ensisijaisesti
valmispalkkien LP-140-pituus, avulla, jolloin aukon ylityksiin ei tarvita
väliaikaista tuentaa. Valmispalkin leveys on 140 mm ja
eristeharkkoseinässä niitä asennetaan kaksi rinnakkain. Pursota
palkkien väliin vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna ohut
levyeriste. Huolehdi, että valmispalkkien pää tulee vähintään 250 mm
tuelle. Voit jatkaa muuraustyötä heti palkkien asentamisen jälkeen.

55
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59

Tiivistä ikkunoiden sisäpuoli, 2/3 karmin syvyydestä, polyuretaanisaumavaahdolla ja ulko-osa
mineraalivillalla.

58

Kiinnitä ikkunat ja ovet esimerkiksi eristeharkkoihin asentamiisi apukarmeihin.
Ennen apukarmin asennusta tulee eristeharkkojen eriste poistaa tarvittavalta
alueelta. Kiinnitä apukarmi eristetilaan polyuretaanivaahdolla.

9 IKKUNOIDEN JA OVIEN ASENNUS

59.Kiinnitäikkunatjaovetesimerkiksi
eristeharkkoihin asentamiisi apukar-
meihin.Ennenapukarminasennusta
tulee eristeharkkojen eriste poistaa
tarvittavalta alueelta. Kiinnitä apu-
karmi eristetilaan polyuretaanivaah-
dolla.

60.Tiivistä ikkunoiden sisäpuoli, 2/3
karmin syvyydestä, polyuretaanisau-
mavaahdollajaulko-osamineraalivil-
lalla.Varmistaikkunoidentiiviyselasti-
sellasamausmassallaikkunoidensisä-
puolelta.

61.Asennaikkuna-jaovipieliinohjaus-
laudat oikaisukerroksen paksuuden
mukaan.Oikaise ja täytäpieletesim.
weber.vetonit 410 Ohutrappauslaas-
tilla tai 414 Unirenderillä. Varmista
414 Unirenderin tartunta alustaan
tarvittaessa410Ohutrappauslaastilla
tehdyllätartuntakerroksella.

59 60 61

57.VoitylittääLTH-300harkkoseinien
aukot myös LPH-140 palkkiharkkojen
avulla. Mikäli käytät palkkiharkkoja,
muuraane ilmanpystysaumalaastia.
Muuratessasiaukkojenpäällerakenna
aukonkohdalleväliaikaiset tuetpuu-
tavarasta ja lado palkkiharkot niiden
päälle.Huolehdi,ettäpalkkiharkonpää
tulee vähintään 250 mm tuelle. Palk-
kiharkonleveyson140mmjaulko-ja
sisäkuoren harkot toimitetaan työ-
maalle irrallisina. Asenna palkkihar-
kotrinnakkainjapursotaniidenväliin
vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa
taiasennaohutlevyeriste.

Asenna palkkiharkon uraan suun-
nitelmien mukainen raudoite (esim.

56

Voit ylittää LTH-300 harkkoseinien aukot myös LPH-140 palkkiharkkojen avulla.
Mikäli käytät palkkiharkkoja, muuraa ne ilman pystysaumalaastia.
Muuratessasi aukkojen päälle rakenna aukon kohdalle väliaikaiset tuet puutavarasta ja
lado palkkiharkot niiden päälle. Huolehdi, että palkkiharkon pää tulee vähintään 250
mm tuelle. Palkkiharkon leveys on 140 mm ja ulko- ja sisäkuoren harkot toimitetaan
työmaalle irrallisina. Asenna palkkiharkot rinnakkain ja pursota niiden väliin vähän
paisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna ohut levyeriste.

57

60

Asenna ikkuna- ja ovipieliin ohjauslaudat oikaisukerroksen paksuuden
mukaan. Oikaise ja täytä pielet esim. Serpo 410 Ohutrappauslaastilla tai Serpo
414 Unirenderillä.
Varmista Serpo 414 Unirenderin tartunta alustaan tarvittaessa Serpo 410
Ohutrappauslaastilla tehdyllä tartuntakerroksella.

57

Palkkiharkkojen kourut valetaan betonilla K30-2 tai valmiilla kuivatuotteella, joka täyttää vaaditun
lujuusluokan kuten Vetonit Sementtilaasti S30.
Palkkiharkon LPH-140 kouruun tarvitaan betonia n. 4,7 dm  eli n. 9,6 kg/harkko.
Betonin tulee olla riittävän notkeaa, jotta se tunkeutuu hyvin terästen väliin ja täyttää palkkiharkon
uran. Tiivistä betoni esimerkiksi laudan avulla.

3

HUOM! Muurauslaastia ei saa käyttää palkkiharkkojen valuun.
Palkkiharkkorakennetta saa ilman tukia kuormittaa 2 viikon kuluttua valutyön suorittamisesta, jos
kuivumisolosuhteet betonille ovat olleet suotuisat.

58

Aukonylitysraudoite). Raudoituksia ei
saajatkaaylitettävänaukonkohdalla,
ja ne on ulotettava 250 mm aukon
reunanyli.

Tukipinnan ollessa alle 250 mm,
tuleesuunnittelijantarkistaapaikalli-
nenpuristuskestävyysaukonpielissä.

58. Palkkiharkkojen kourut valetaan
betonilla C25/30 (K30-2) tai valmiilla
kuivatuotteella,jokatäyttäävaaditun
lujuusluokankutenweber.vetonitS30
Sementtilaasti.

PalkkiharkonLPH-140kouruuntar-
vitaan betonia noin 9,6 dm3 eli, noin
20kg/metri.

Betonintuleeollariittävännotkeaa,
jotta se tunkeutuu hyvin terästen
väliinjatäyttääpalkkiharkonuran.Tii-
vistäbetoniesimerkiksilaudanavulla.

HUOM! MUURAUSLAASTIA EI SAA KÄYTTÄÄ 

PALKKIHARKKOJEN VALUUN..

Palkkiharkkorakennettasaailmantukia
kuormittaa2viikonkuluttuavalutyön
suorittamisesta, jos kuivumisolosuh-
teetbetonilleovatolleetsuotuisat.
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61

Harkon työstäminen onnistuu tavallisilla käsityövälineillä.
Sähkörasioiden vaatimat upotukset voit tehdä rasiaporalla.

62

Urat syntyvät parhaiten sähkökäyttöisellä roilokoneella. Pyri tekemään urat seinän
pystysuunnassa. Vaakasuora uritus saattaa vaikuttaa seinän kantokykyyn, jolloin
asiasta tulee neuvotella rakennesuunnittelijan kanssa.

VINKKI: Harkoissa olevia pystyreikiä kannattaa hy
putkien asennuksissa. Tämä vähentää roiloamista.

ödyntää mahdollisuuksien mukaan

64

Tee tarvittavat paikkaukset ja korjaukset esim. Leca-laastilla  2-3 päivää ennen
rappauksen aloittamista.
Poista laastijätteet, pöly ja suolahärme kaapimalla tai harjaamalla. Puhdista
pinnat ulkona paineilmalla tai painepesurilla ja sisällä imurilla.

10 SÄHKÖASENNUKSET JA SEINIEN PAIKKAUKSET

62. Harkon työstäminen onnistuu tavallisilla käsityöväli-
neillä.Sähkörasioidenvaatimatupotuksetvoittehdärasia-
poralla.

63.Uratsyntyvätparhaitensähkökäyttöiselläroilokoneella.
Pyri tekemään urat seinän pystysuunnassa. Vaakasuora
uritussaattaavaikuttaaseinänkantokykyyn,jolloinasiasta
tuleeneuvotellarakennesuunnittelijankanssa.

VINKKI:Harkoissaoleviapystyreikiäkannattaahyödyntäämahdolli-
suuksienmukaanputkienasennuksissa.Tämävähentääroiloamista.

64.Kiinnitäsähköputketroiloihinesimerkiksinauloilla.Täytä
roilotweber.vetonitMLLeca®Laastilla,414Unirenderillätai
PTMPikatäyttömassallaennenvarsinaistapintakäsittelyä.
Varmistalaastipaikkauksentartuntasähköputkiintaiaina-
kinputkiryhmiinsivelemälläniihintuuheallamaalaussivel-
timelläweber.vetonitRFSaneerauslaastia.

65. Teetarvittavatpaikkauksetjakorjauksetesim.MLLeca®
Laastilla2–3päivääennenrappauksenaloittamista.

Poista laastijätteet,pöly jasuolahärmekaapimalla tai
harjaamalla.Puhdistapinnatulkonapaineilmallataipaine-
pesurillajasisälläimurilla.

Jottasähköputkienläpivienniteivätheikennätalontii-
viyttä,seinänjayläpohjanliitoskohtatuleetiivistäätarkoi-
tukseenvalmistetullateipillätaivalmiillatiivistyslaipoilla.

64

63

Kiinnitä sähköputket roiloihin esimerkiksi nauloilla. Täytä roilot Leca-
laastilla, Serpo 414 Unirenderillä tai Vetonit Pikatäyttömassalla ennen
varsinaista pintakäsittelyä.
Varmista laastipaikkauksen tartunta sähköputkiin tai ainakin putkiryhmiin
sivelemällä niihin tuuhealla maalaussiveltimellä Vetonit Saneerauslaastia.

65

6362
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11 SEINIEN PINNOITUKSET

PERUSMUURIN PINNOITUS
Perusmuurienpinnoitustaonkäsitelty
tarkemmin kohdassa ”perustuksen
pintakäsittelytjaeristykset”(s.7).Leca®
talojenperustustenpinnoituksissavoi-
daannoudattaaem.kohdanohjeitatai
korvata137Oikaisulaasti410Ohutrap-
pauslaastilla,jolloinsokkeleissajasei-
nissävoidaankäyttääsamaalaastia.

Radonalueilla matala perusmuuri
tuleepinnoittaasokkelinmolemmin
puolinriittävänilmatiiviydensaavut-
tamiseksi. Radonalueilla kellarillisen
perustuksen ulkopuolisena kosteu-
deneristyksenäsuositellaankäytettä-
väksi kumibitumikermiä, jolloin sei-
nästäsaadaansamallariittäväntiivis
radonkaasuille. Tällöin asennetaan
usein myös ulkopuolinen lisäeriste,
esim. Weberin Geosäkit rakenteen
kosteusteknisentoiminnanvarmista-
miseksi.

ULKOSEINÄN PINNOITUS
Leca® talon ulkoseinät pinnoitetaan
ulkopuolelta kaksikerrosrappauksella,
jolloinharkkopinnatoikaistaanweber.
vetonit410Ohutrappauslaastillakah-
teenkertaan.Pinnoittaminentehdään
silikonihartsipohjaisilla weber.vetonit
SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella tai
sementtipohjaisella weber.vetonit
430Hiertopinnoitteella.Lopullinenpinta
voiollaruiskutettutaihierretty.

Rakenteen paremman kuivumisen
takia suositellaan vähintään ensim-
mäisen rappauskerroksen tekemistä
410 Ohutrappauslaastilla harkkosei-
näänennentalventuloa.Josrappaus-
työtehdäänkokonaanvalmiiksiennen
ensimmäistälämmityskautta,onsuo-
siteltavaakäyttääpohjarappauskerrok-
sessavahvistuksenaweberLasikuitu-
verkkoa.Verkkopainetaanensimmäi-
sen märkään 410 Ohutrappauslaasti-
kerrokseenrappaustyönyhteydessä.

SISÄSEINIEN TASOITUS
Sisäpuoliset seinät oikaistaan 410
Ohutrappauslaastilla tai 137 Oikaisu-
laastilla.

Weber Lasikuituverkkoa käytetään
betonivalujen ja harkkojen rajakoh-
dissa, ylityspalkkien kohdalla, aukko-
jenkulmissajamuissakohdissamissä
saattaaesiintyähalkeilua.

Lasikuituverkonkäyttöäoikaisulaas-
tikerroksessasuositellaanmyössilloin,
kunrakenteillaeiolemahdollisuutta
kuivua jakutistuaennenpinnoitusta
kiireisenaikatauluntakia.

Harkkoseinättuleeainapinnoittaa
alas laskettujen kattojen kohdalta ja
kiintokalusteiden takaa sekä erilais-
tenpanelointientakaaesim.saunassa.
Pinnoituksellasaadaanrakenteelleriit-
täväilmatiiviysjavarmistetaanraken-
teenkosteustekninentoimivuus.

KUIVAT TILAT
Kuivat tilat tasoitetaanweber.vetonit
L Pohja- ja/tai LR Pintatasoitteella.
Pinta voidaan maalata, tapetoida tai
kuvioidahalutullatavalla.

MÄRÄT TILAT
Märät tilat tasoitetaanweber.vetonit
MTMärkätilatasoitteella.Vedeneristys
tehdäänWeberinVetonitVedeneristys-
työohjeen8-70mukaan.

weber.vetonit SilcoMaali +

SilcoPinnoite tai 430 Hiertopinnoite

weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti

weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti

weber.vetonit Rouhepinnoitus
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TYÖVÄLINEET

Metrimitta Kovametalliteräinen saha Pinnoituslasta

Kuminuija

Laastikauha

Vesivaaka
Leca® muurauskelkka

12 RAUDOITTEET, PALKIT JA TYÖVÄLINEET

140/200

190

L

RAUDOITTEET

LECA® VALMISPALKKI

Muurausside

Tikasraudoite

L

140/200

Aukonylitysraudoite

200/280/320

50

ø4

ø4

ø10

290

100

27

95

130

195
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RUH-200 kulma RUH-250 kulma RUH-300 kulma RUH-340 kulma RUH-380 kulma

Uudet Leca perusharkot

H-75 UH-100 UH-125 UH-150

RUH-200 RUH-250 RUH-300 RUH-340 RUH-380

RUH-200 kulma RUH-250 kulma RUH-300 kulma RUH-340 kulma RUH-380 kulma

Uudet Leca perusharkot

H-75 UH-100 UH-125 UH-150

RUH-200 RUH-250 RUH-300 RUH-340 RUH-380

13 LECA® HARKOT
LECA® LEX PERUSHARKOT

RUH-200 kulma RUH-250 kulma RUH-300 kulma RUH-340 kulma RUH-380 kulma

Uudet Leca perusharkot

H-75 UH-100 UH-125 UH-150

RUH-200 RUH-250 RUH-300 RUH-340 RUH-380

 H-75 UH-100 UH-125 UH-150 Pilariharkko P-240

 RUH-200 RUH-250 RUH-300 RUH-340 RUH-380 RUH-420

RUH-200 kulma RUH-250 kulma RUH-300 kulma RUH-340 kulma RUH-380 kulma             RUH-420 kulma

RUH-420

RUH-420 Kulma

18

LTH-420 sisäkulma LTH-420 ulkokulma LTP-420 palkki

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

498 498

498498

420 380

420420

195
195

195195

amluk 024-HUR024-HUR

083-EHTLikklap 024-PTL

amlukoklu 024-HTLamlukäsis 024-HTL

498 498

498498

420 380

420420

195
195

195195

amluk 024-HUR024-HUR

083-EHTLikklap 024-PTL

amlukoklu 024-HTLamlukäsis 024-HTL LTP-420 palkki LTHE-380

LTH-420 sisäkulma LTH-420 ulkokulma

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

LTH-300               LTH-300 kulma

LTH-380  LTH-380 sisäkulma LTH-380 ulkokulma LTP-380 palkki  LTH-420

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

498 420

195

498

498

498

140

380

380

195

195

195

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

498 420

195

498

498

498

140

380

380

195

195

195

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

LECA® ERISTEHARKOT

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

LECA® ERIKOISHARKOT

LPH-140 palkki Anturaharkko LA-400  Katelaatta LL-500

498 420

195

498

498

498

140

380

380

195

195

195

LPH-140

LTH-300 kulma

LTH-380 sisäkulma

LTP-380 palkki

LTH-300

LTH-380

LTH-380 ulkokulma

LTH-420

Katelaatta LL-500 Anturaharkko LA-400

Pilariharkko P-240

Katelaatta LL-500 Anturaharkko LA-400

Pilariharkko P-240

Katelaatta LL-500
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Leca® perusharkot, Leca® Term harkot ja Leca® Design harkot muurataan weber.vetonit ML Leca® Laastilla, 
talviolosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaastilla.

LECA® HARKOT Mitat, mm 
lev. x pit. x  kork.

kpl/m2 kg/kpl (n.) kpl/lava Laastimenekki
kg/harkko (n.)

PERUSHARKOT  SFS-176, harkkolaatu 3/700 (3 MN/m2 puristuslujuus, tiheys 700 kg/m3)
Leca® Lex harkko H-75 75x498x195 10 5,1 182 0,5
Leca® Lex harkko UH-100 100x498x195 10 6,6 140 1,5
Leca® Lex harkko UH-125 125x498x195 10 8,3 112 1,5
Leca® Lex harkko UH-150 150x498x195 10 10,0 98 1,5
Leca® Lex harkko RUH-200 200x498x195 10 11,6 80 2,5
Leca® Lex harkko RUH-200 kulma 200x498x195 5/m 13,3 60 2,5
Leca® Lex harkko RUH-250 250x498x195 10 14,5 64 2,5
Leca® Lex harkko RUH-250 kulma 250x498x195 5/m 15,4 48 2,5
Leca® Lex harkko RUH-300 300x498x195 10 16,5 64 2,5
Leca® Lex harkko RUH-300 kulma 300x498x195 5/m 17,1 36 3,0
Leca® Lex harkko RUH-340 340x498x195 10 18,8 48 2,5
Leca® Lex harkko RUH-340 kulma 340x498x195 5/m 20,0 36 3,0
Leca® Lex harkko RUH-380 380x498x195 10 21,0 48 2,5
Leca® Lex harkko RUH-380 kulma 380x498x195 5/m 21,4 36 3,5
Leca® Lex harkko RUH-420 420x498x195 10 22,0 48 2,5
Leca® Lex harkko RUH-420 kulma 420x498x195 5/m 22,8 36 3,5
Leca® Lex pilariharkko P-240 240x240x195 5/m 6,7 120 0,51)

ERIKOISHARKOT
Leca® harkko LPH-140 palkki 140x498x195 2/m 7,6 84 1,02)

Leca® anturaharkko LA-400 400x590x190 1,8/m 32 36         3)

Leca® katelaatta LL-500 500x250x60 8 9,2 96
LECA® ERISTEHARKOT Harkkolaatu 4/750 (4 MN/m2 puristuslujuus, tiheys 750 kg/m3)
Leca® Term harkko LTH-300 300x498x195 10 15,1 64 2,0
Leca® Term harkko LTH-300 kulma 300x200x195 5/m 5,8 32 0,7
Leca® Design harkko LTH-380 380x498x195 10 16,8 48 2,5
Leca® Design harkko LTH-380 ulkokulma 380x250x195 5/m 7,3 32 0,9
Leca® Design harkko LTH-380 sisäkulma 380x290x195 5/m 10,3 32 1,1
Leca® Design harkko LTP-380 palkki 380x498x195 2/m 14,6 48    1,54)

Leca® Design harkko LTH-420 420x498x195 10 16,9 48 2,5
Leca® Design harkko LTH-420 ulkokulma 420x290x195 5/m 8,5 32 0,9
Leca® Design harkko LTH-420 sisäkulma 420x330x195 5/m 11,9 24 1,3
Leca® Design harkko LTP-420 palkki 420x498x195 2/m 14,8 48   1,54)

Leca® Valueristeharkko LTV-380 380x498x195 10 13,6 36   1,55)

Leca® Valueristeharkko LTV-420 420x498x195 10 13,6 36   1,56)

LECA® PALKIT Palkin leveys 140 mm tai 200 mm, korkeus 195 mm
LP-140-1500 (pituus 1500 mm) 140x1500x195 56
LP-140-2000 (pituus 2000 mm) 140x2000x195 76
LP-140-2500 (pituus 2500 mm) 140x2500x195 95
LP-140-3000 (pituus 3000 mm) 140x3000x195 113
LP-140-3500 (pituus 3500 mm) 140x3500x195 132
LP-200-1500 (pituus 1500 mm) 200x1500x195 98
MUUT LECA® TUOTTEET Pakkauskoko
Leca® Term LTH-300 Muurausside 50 kpl
Leca® Design LTH-380 Muurausside 50 kpl
Leca® Design LTH-420 Muurausside 50 kpl
Tikasrauta BI 37R, rst-teräs LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 raketeisiin 10 kpl x 4000 mm
Tikasrauta BI 40, LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 raketeisiin 10 kpl x 4000 mm
Aukonylitysraudoite B500K, 1+1 halk. 10 mm LPH-140, LTP-380 ja LTP-420 palkkiharkoihin 1 kpl x 3600mm, korkeus 130 mm
MUURAUSKELKAT LAASTIN LEVITYKSEEN Pakkauskoko
Leca® kelkka UH-125 1 kpl
Leca® kelkka UH-150 1 kpl
Leca® kelkka RUH-200 1 kpl
Leca® kelkka 200-420 S  Kelkka suljettavissa ja leveys säädettävissä. 
Soveltuu RUH-200…RUH-420 ja LTH-300 -harkkojen muuraukseen

1 kpl

Leca® Design-kelkka 380-420 S  Kelkka suljettavissa ja leveys säädettävissä. 
Soveltuu LTH-380 ja LTH-420 harkkojen muuraukseen

1 kpl

Leca® kelkan lisäosa S  Lisäosa suljettavaan ja säädettävään Leca-kelkkaan 200-420. Lisäosan myötä 
kelkka soveltuu RUH-200...RUH-420, LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 -harkkojen muuraukseen.

1 kpl

1) Lisäksi P-240 harkon reiän valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.5,5 kg/harkko  
2) Lisäksi LPH-140 harkon kourun valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n. 9,6 kg/harkko 
3) Lisäksi LA-400 harkon kourun valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.12,5 kg/harkko 
4) Lisäksi LTP-380 ja LTP-420 harkkojen kourujen valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.19,3 kg/harkko  
5) Lisäksi LTV-380 harkon betonointiin saumausbetonia n.12,8 l/harkko 
6) Lisäksi LTV-420 harkon betonointiin saumausbetonia n.14,6 l/harkko 



Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset
Asiakaspalvelukeskus
Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11
Rakennusliikkeet ja urakoitsijat 
puhelin 010 44 22 313
telekopio 010 44 22 300
tilaukset@e-weber.fi

Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi


