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SFS:n tekninen keskus Sveitsin Heerbruggissa

Suunnittelijan käsikirja - kiinnikkeiden tekniset tiedot

SFS intec

SFS -konsernin pääkonttori sijaitsee Sveitsin Heerbruggissa. Konserni
kuuluu maailman johtaviin tarkkuuskomponenttien valmistajiin eri
teknisen teollisuuden aloilla.

SFS -konsernilla on nykyaikaiset tuotantolaitokset Sveitsissä, Ranskassa,
Yhdysvalloissa, Italiassa ja Iso-Britanniassa, sekä lisäksi
myyntikonttoreita joka puolella maailmaa. SFS  työllistää noin 3 500
henkilöä ja liikevaihto vuonna 2000 oli noin 540 000 euroa.

Kiinnikkeitä on valmistettu Leedsin tehtaalla, Iso-Britanniassa jo yli 100
vuoden ajan. Vuonna 1997 SFS intec saneerasi kyseisen tehtaan osana
suurta investointiohjelmaa. Uusiin tuotanto- ja logistiikkalaitoksiin
investoitiin noin 8,5 miljoonaa euroa. Kyseinen kokonaisuus on Iso-
Britanniassa vertaansa vailla.

SFS intec tarjoaa laajat kansainväliset tausta- ja asiantuntijaryhmät
asiakkaidemme käyttöön. Sitoudumme täysin laatutakuuseen ja
tarjoamme innovatiivisia ideoita, järkeviä teknisiä ratkaisuja sekä hyvää
palvelua.

SFS intecin Leedsin tehdas saneerauksen jälkeen 1997
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Suunnittelijan käsikirja - kiinnikkeiden tekniset tiedot

Esipuhe

Vaikka kiinnike on niin pieni osa kate- ja julkisivujärjestelmää, on erittäin
tärkeää, että se kestää koko rakenteiden eliniän. Siksi kiinniketarpeet on
kartoitettava jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Tässä opaskirjassa esitellään kiinnikkeen neljä perustoimintoa:

• kestävyys
• säänkestävyys
• esteettisyys
• rakenteellinen kestävyys

Kiinnikkeen on yleensä vastattava ainakin kahta tai kolmea, usein jopa
kaikkia neljää tarvetta. Mikäli kiinnike on valittu väärin, saattaa rakennus
vaatia erittäin kalliita korjaustöitä. Tässä oppaassa esitellään kaikki
tarvittavat näkökohdat, joiden avulla riskit voidaan minimoida. 

Katso lisätietoja Suomen Rakennusmääräyskokoelmasta; B6 ja B7. Katso
myös RT-kortti RT-85-10767. 

SFS intecin tuotannossa noudatetaan ISO9001 ja ISO14001
sertifikaatteja.  
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1.1. Kiinnikemateriaali

Markkinoilla on useita eri materiaaleista valmistettuja kiinnikkeitä kate- ja
julkisivujärjestelmiä varten. Tavallisimpia näistä ovat:

• Hiiliteräs Koska hiiliteräs on korroosioaltis materiaali kosteissa
olosuhteissa, on tästä materiaalista valmistetut
kiinnikkeet yleensä käsitelty jonkinlaisella,
useimmiten metallisella tai orgaanisella pinnoitteella
tai näiden yhdistelmällä. 

• Ruostumaton  Kiinnikkeitä valmistetaan myös eri laatuisista
"ruostumattomista" teräksistä.Näiden eriasteisten
ruostumattomien terässeosten eroja käsitellään
myöhemmin tässä oppaassa.

• Alumiini Alumiini tarjoaa paremman kestävyyden pinnoitettuun
hiiliteräkseen verrattuna, mutta alumiinin pehmeyden
vuoksi se ei poraudu eikä kierteisty teräslevyihin.
Tämän vuoksi sen käyttö on rajoitettu alumiinilevyjen
kiinnittämiseen puuhun ja joissakin tapauksissa,
kahden alumiiniosan kiinnittämiseen toisiinsa.

Kiinnikkeiden perustoiminnot
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1.2 - Ongelma

Kate- ja julkisivukiinnikkeiden korroosio johtaa lukuisiin ongelmiin ja
mikäli korroosion annetaan edetä, voi koko rakenteen hajoaminen olla
mahdollinen.

Kiinnikkeen kannan ja aluslevyn korroosio

• Julkisivumateriaalin tahriintuminen

• Läpivetolujuuden heikkeneminen

• Mahdolliset vuodot

• Lisääntyneet huoltotarpeet

Rungon korroosio

• Vetolujuuden heikkeneminen

• Leikkauslujuuden heikkeneminen

• Ulosvetolujuuden heikkeneminen

• Sisäpintojen tahriintuminen

Piilokorroosio
• Ulkojulkisivun kiinnikekantojen korroosio ja
sisäpuolella näkyvän rungon korroosio voidaan
todeta helposti, mutta paljon vaikeampaa on
todeta korroosio siinä ruuvin osassa, joka on kate-
ja julkisivumateriaalin sisällä. Tätä korroosiomuotoa
pidetään huomattavan suurena turvallisuusriskinä.
Piilokorroosio saattaa johtaa kiinnikkeen
täydelliseen tuhoutumiseen, mikä taas puolestaan
aiheuttaa ainakin rakenteen osittaisen tai jopa
täydellisen irtoamisen.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Kannan korroosio

Kiinnikkeen rungon piilokorroosio



7Partners in quality design

1.3 Korroosiotyypit

Eri korroosiotyyppejä on monenlaisia. Ohessa yhteenveto
hiiliteräskiinnikkeisiin liittyvistä korroosiotyypeistä:

• Yleinen korroosio 

Tavalliset ja matalaseoksiset teräkset, joissa on alle 13 % kromia,
syöpyvät neutraalissa vedessä ja kosteissa olosuhteissa. Tämän
korroosion tuloksena pinta syöpyy lähes täydellisesti.

Vesikalvo mahdollistaa elektrolyyttiset reaktiot teräspinnalla. Tämä johtaa
pitkälle kehittyneeseen korroosioon. Korroosioaste kasvaa nopeasti
muiden epäpuhtauksien ja kohonneiden kosteuspitoisuuksien ansiosta.

• Galvaaninen korroosio

Kun kaksi eri metallia koskettavat toisiaan elektrolyytin eli kosteuden
välityksellä, muodostuu sähkövirtaa, jolloin vähemmän jalo metalli
liukenee liuokseen. Galvaanista korroosiota käytetään myös hyväksi
korroosionestossa, kun vähemmän jaloa metallia, esim. sinkkiä,
käytetään suojaamaan hiiliterästä. Suojan teho vähenee, jos pinnoite on
vahingoittunut. Hiiliteräskiinnikkeiden pinnoite vahingoittuu aina
asennuksen aikana.

• Biokemiallinen korroosio

Metalleja liukenee eri vahvuisiin happoihin ja emäksisiin liuoksiin; tätä
kutsutaan kemialliseksi korroosioksi, jota esiintyy siksi, että metallit
haluavat yhdistyä happeen muodostaakseen oksideja. Tämä pyrkimys on
sitä voimakkaampi, mitä vahvempi vähemmän jalo metalli on.
Kiinnikkeisiin hyökkäävät hapot ilmestyvät usein ilmakehästä. Tällaisia
ovat mm. palavien fossiilisten polttoaineiden päästöaineena
rikkidioksidista muodostunut rikkihappo, jota löytyy kaupunki- ja
teollisuusympäristöistä. Typpioksideja, klooria, kloorivetyä,
muurahaishappoa, etikkahappoa jne. löytyy vastaavien tuotantolaitosten
lähiympäristöstä. Kloridi ja erityisesti natriumkloridi ovat yleisiä
ilmansaastuttajia rannikkoseuduilla.

• Happikonsentraatiokorroosio

Happivajetta voi syntyä kosteassa lämpöeristeessä, kuten
levykerroksissa joihin muodostuu kosteutta sekä muissa tiloissa, joissa
tiivistyy kosteutta ja joihin epäpuhtaudet kerääntyvät. Happivajealueesta
tulee anodi ja siihen muodostuu korroosiota. Tämä pätee myös
sellaisissa paikoissa, joissa ei ole epäpuhtauksia ja joissa on korkea pH-
arvo. Alempi pH-arvo, eli alueet joilla on muita epäpuhtauksia, nopeuttaa
korroosiota.

iron/steel

airdrops of water

cathode (no corrosion) anode (corrosion)

high oxygen concentration low oxygen concentration

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

iron/steel

air
drops of water

rust

cathode (no corrosion)

anode (corrosion)

iron/steel

Anode

damaged zinc coating on steel

Cathode

Bitumen

AnodeCathode

dry insulation

Anode Cathode

humid insulation

Cathode
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1.4 – Rajoitukset pinnoitetun hiiliteräksen

käytössä

• Korroosio iskee hiiliteräkseen nopeasti kosteissa ja 
epäpuhtaissa ympäristöissä.

• Kiinnikkeen käyttöikää voi pidentää käsittelemällä kiinnike 
erittäin hyvin korroosiota kestävällä pinnoitteella.Tällainen 
pinnoite kuitenkin vain hidastaa korroosion etenemistä.

• Näiden pinnoitteiden tehokkuus voidaan todeta vasta sitten, 
kun tarkastetaan rakenteisiin asennetun kiinnikkeen 
pinnoitteen kunto.

• Tällaisten korroosiota kestävien pinnoitteiden hankauksenkesto 
on yleensä huono.

• Kaikissa rakenteissa, joissa tehdään metalliasennuksia, 
kiinnikkeiden pinnoitteet vaurioituvat asennuksen aikana, koska 
suurin osa ruuvin rungosta tunkeutuu metallilevyyn ja 
teräsorteen.

Näitä rakenteita ovat:

• Elementtirakenteet - sekä tehdasasennukset että 
rakennuspaikalla suoritettavat asennukset

• Julkisivulevyrakenteet
• C –kasettirakenteet
• Erilaiset piiloasennukset
• Rakenteet, joissa käytetään profiililevyjä
• Erilaiset kattorakenteet

Uudet tasakattorakenteet (eriste ja säänkestävä kermi kantavan
profiilin päällä): vaurioitumisriski on yleensä vähäinen, mutta:

Kunnostus ja päällystys: pinnoitteen vaurioituminen on
todennäköisempää, kun kiinnike asennetaan alkuperäisen rakenteen
hankaavien materiaalien läpi. 

Kiinnikkeiden eliniän on oltava vähintään yhtä pitkä kuin
kattorakenteen elinikä

• Pinnoitteen vaurioituminen lyhentää kiinnikkeen elinikää
• Korroosio johtaa huonompaan tekniseen suorituskykyyn
• Korroosio saattaa aiheuttaa kosteuden sisäänpääsyn 

rakenteisiin
• Korroosio johtaa sekä kiinnikkeen että sen yhteydessä olevien 

materiaalien ulkonäköongelmiin
• Pinnoitettu hiiliteräs saattaa olla riittävän hyvä joihinkin 

kevyempiin sovelluksiin, mutta mitä tapahtuu, jos rakennuksen 
sisätilat jostakin syystä joutuvat kovempaan rasitukseen?

• Kiinnikkeiden korroosio saattaa johtaa korkeisiin välillisiin 
vahinko-, purku- ja korjauskustannuksiin.

Täyttääkö pinnoitettu hiiliteräs todella kaikki

laatuvaatimuksenne?

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Eristeen sisällä olleen
hiiliteräskiinnikkeen korroosiota

Pinnoitetun hiiliteräksen korroosiota
tasakattokiinnikkeessä
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1.5 - Eri tyyppiset ruostumattomat teräkset

Monet pitävät "ruostumista" sellaisena prosessina, jota ei tapahdu
ruostumattomassa teräksessä. Tämä käsitys on väärä. "Ruostumaton"
teräs on yleistermi, joka kattaa yli 200 erityyppistä seosta: nämä kaikki
ruostuvat, eri asteisesti, mutta vähemmän kuin hiiliteräs.
Ruostumattomat teräkset voidaan luokitella kolmeen pääryhmään:

Ferriittinen teräs
• Sisältää ainakin 12 % kromia
• Huonompi muokkautuvuus kuin austeniittisilla laaduilla
• Ei voida karkaista
• Herkkiä haurastumaan
Tämän vuoksi ferriittinen ruostumaton teräs ei sovellu kate- eikä
julkisivukiinnikkeiden valmistukseen!!

Martensiittinen teräs (yleensä AISI 410)
• Sisältää minimimäärän kromia < 11 %
• Huono korroosionkestävyys
• Herkkä rasituskorroosiolle
• Voidaan karkaista (vähentää vielä entisestään  

rasituskorroosiokestävyyttä)
• Hyvä lämmönjohtokyky - kuten hiiliteräs
• Magneettinen
Tämän vuoksi martensiittinen ruostumaton teräs ei sovellu kate- ja
julkisivukiinnikkeiden valmistukseen!!

Austeniittinen (yleensä AISI300 -sarja)
• Sisältää vähintään 17 % kromia
• Sisältää vähintään 8 % nikkeliä
• Molybdeeniä voidaan myös lisätä parantamaan korroosionkestävyyttä
• Ei voida karkaista *Huom 1
• Ei magneettinen  *Huom 2
• Huono lämmönjohtokyky, 25 % martensiittisen teräksen ja

hiiliteräksen lämmönjohtokyvystä
• Tunnetuimmat laadut AISI 304 (A2) ja 316 (A4)
• Erittäin hyvä korroosionkestävyys *Huom 3
• Täyttää Varmennettun käyttöselosteen vaatimukset  *Huom 4

Tämän vuoksi austeniittinen teräs on ainoa ruostumaton terästyyppi
jota suositellaan kate- ja julkisivukiinnikkeiden materiaaliksi!!

*Huom 1: Kierteen valssausprosessi karkaisee kierteet riittävästi kierteenmuovausta
varten, mutta ei niin, että kiinnike porautuisi teräsorsiin ja -palkkeihin. Erikoistekniikan
avulla karkaistu hiiliteräsporakärki voidaan liittää austeniittisesta teräksestä
valmistettuun kiinnikkeeseen niin, että porautuminen teräkseen on mahdollista. On
tärkeää että kiinnike asennetaan siten, että hiiliteräsporakärki on kokonaan rakenteen
läpi.
* Huom 2: Kun austeniittista ruostumatonta terästä kylmämuokataan useassa eri
vaiheessa, saattaa materiaaliin jäädä jäännösmagnetismia, joka ei vaikuta aineen
ominaisuuksiin.
* Huom 3: Jotkut austeniittiset teräslaadut ovat herkkiä kloorin aiheuttamille
jännityskorroosiomurtumille. Siksi on noudatettava varovaisuutta, kun kiinnike altistuu
käytössä kloorille ja kondensaatiolle yhdessä matalien pH-arvojen kanssa. Kyseisissä
olosuhteissa ei tästä materiaalista valmistettuja kiinnikkeitä pidä käyttää
"turvallisuuden kannalta kriittisissä kohteissa", eli silloin, kun mahdollinen murtuminen
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. 

* Huom 4: Katso Varmennettu käyttöseloste

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

SX -itseporautuva kiinnike austeniittista
ruostumatonta terästä
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1.5 - Muuntyyppiset "ruostumattomat" kiinnikkeet

Austeniittinen teräs (yleensä A2) on ainoa ruostumaton teräs, jota
standardit suosittelevat käytettäväksi kate- ja julkisivukiinnikkeissä. Koska
austeniittisesta teräksestä valmistettava itseporautuva kiinnike vaatii
kalliita tuotantoinvestointeja, tarjoavat jotkut tavarantoimittajat
vaihtoehtoja, joiden väitetään omaavan samat ominaisuudet kuin
austeniittinen ruostumaton teräs. Puolueettomat tutkimukset ovat
osoittaneet, että näissä vaihtoehtoisissa ruostumattomissa tuotteissa on
perustavaa laatua olevia heikkouksia:

Nitritoidut ruostumattomat kiinnikkeet
Nitritointi on prosessi, joka karkaisee austeniittisesta ruostumattomasta
teräksestä valmistetut kiinnikkeet niin, että ne porautuvat teräkseen
ilman että niihin tarvitsee liittää hiiliteräsporakärkeä. (Viite: Huom 1 ed.s.)

Prosessi aiheuttaa sen, että kromi poistuu austeniittisesta perusaineesta
ja siten aine menettää kykynsä muodostaa passiivinen suojakerros,
minkä johdosta kiinnikkeen korroosionkestävyys heikkenee.

Jotta korroosiosuoja palautuisi, voidaan kiinnikkeet pinnoittaa. Yleensä
tähän tarkoitukseen käytetään orgaanista ainetta. Tämä pinnoite toimii
ensisijaisena korroosiosuojana ja koska pinnoite vaurioituu kiinnikkeen
asennuksen aikana, se tarjoaa ainoastaan väliaikaisen korroosiosuojan.

Muunnetusta martensiittisesta ruostumattomasta teräksestä
valmistetuissa kiinnikkeissä on vain 11 % kromia, jonka vuoksi ne
tunnetusti eivät ole korroosionkestäviä. Näiden kiinnikkeiden
korroosiosuojaa voidaan parantaa muuntamalla valmistusmateriaalin
koostumusta ja käyttämällä tiettyjä valmistustapoja.

Yksi tällainen valmistustapa on kiinnikkeen pinnan karkaisu niin että
porakärki porautuu teräkseen ilman että kiinnikkeeseen tarvitsee liittää
karkaistua hiiliteräsporakärkeä. Tämän tekniikan avulla kiinnikkeen
pinnasta tulee kova, tasainen ja kiiltävä.

Tuotanto- ja asennusrajoitusten takia on korkealaatuisen pinnoitteen
aikaansaaminen ollut vaikeaa, ja näkyvää korroosiota on esiintynyt niin
kiihdytettyjen Kesternich- ja suolasumukokeiden jälkeen kuin
tavallisissakin sääolosuhteissa. Näissä kiinnikkeissä on tunnetusti kova
pinta (550 HV) ja pintakorroosio voi kyseisten kovien materiaalien osalta
johtaa vedyn aiheuttamiin rasitusmurtumiin sekä haurauteen.

Esimerkiksi Japanissa tästä materiaalista valmistettujen
ruostumattomien kiinnikkeiden käyttö ei ole sallittua kantavissa
rakenteissa. 

Muunnetusta martensiittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnikkeet ovat uusia markkinoilla, eikä niistä ole pitkäaikaista
kokemusta todellisissa käytännön olosuhteissa.

Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetuista
kiinnikkeistä, esim. laadut AISI 304 ja 316, on kokemusta yli 40 vuoden
ajalta ympäri maailmaa. Austeniittinen ruostumaton teräs on ainoa
ruostumaton teräslaatu, jota suositellaan käytettäväksi
kiinnikemateriaalina.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Korroosiota nitritoidussa
ruostumattomassa teräksessä

Korroosiota muunnetussa
martensiittisessa teräksessä

Rakokorroosiota muunnetussa
martensiittisessa teräksessä

Jännityskorroosiomurtumia muunnetussa
martensiittisessa teräksessä
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1.6 - Hiiliteräs vai ruostumaton teräs? 
Valintanäkökohtia

Jotta suunnittelija tai rakennuttaja pystyisi valitsemaan
kiinnikemateriaalin oikein, on seuraavat näkökohdat otettava huomioon:

1.6. a) Rakenteiden materiaalit

1.6. b) Elinikätavoitteet

1.6. c) Ulkoympäristö

1.6. d) Sisäympäristö (rakennuksen käyttötarkoitus)

1.6. e) Takuuvaatimukset

Valinnan helpottamiseksi nämä näkökohdat ovat taulukossa kohdassa 1.7 

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys
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1.6. a - Rakennemateriaalit

Katto- ja julkisivujärjestelmän valinnassa on otettava huomioon
yhteensopivuus sekä orren että teräslevyjen kanssa.

Näitä materiaaleja ovat:

Ruostumaton teräs
Pinnoitettu ohutlevy
Alumiini
Erilaiset kivipohjaiset levyt
Muovit (GRP, PVC, polykarbonaatti)
Puu

Tasakattorakenteissa kiinnikevalintaan vaikuttaa yleensä
yhteensopivuus katemateriaalin kanssa.

Yleisimmät rakenteet:

Pinnoitettu ohutlevy
Alumiini
Puu
Betoni

Yhteenveto:

Teollisuusrakentamisessa on tapana käyttää austeniittisesta
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.

Pinnoitetusta hiiliteräksestä valmistettuja kiinnikkeitä voidaan käyttää
kaikkien muiden rakennemateriaalien kanssa, kun kohdat 1.6 b, c, d ja e
otetaan huomioon.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys
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Enintään 10 vuotta Rakennusparakit ja väliaikaiset näyttelytilat

Väliaikaiset opetustilat, lyhytaikaiseen
teollisuustoimintaan tarkoitetut tilat,
toimistojen sisätilojen kunnostustyöt,
vähittäiskauppa ja varastotilat (kts. Huom 1).

Useimmat teollisuusrakennukset, talojen
kunnostustyöt

Uudet terveys- ja koulutustalot, uudet
asuintalot ja korkealaatuiset julkisten
rakennusten kunnostustyöt

Hallinnolliset ja muut korkealuokkaiset
rakennukset

1

Luokka Luokitus Käyttöikä Esimerkkejä

2

3

4

5

Huom 1. Luokissa 2-5 voidaan määritellä tarkka ajanjakso, kunhan ajanjakson pituus ei ylitä
seuraavan luokan vähimmäisaikaa; esim. liike- ja varastorakennuksille suunnitellaan usein 20
vuoden elinikä.
Huom 2. Rakennuksissa voi olla vaihdettavia ja huollettavia osia (katso taulukko 1).

Taulukko 2. Komponenttien ja osien eri elinikäluokat

Lyhempi kuin
rakennuksen elinikä.

Vaihtoajankohta
hahmotettavissa

suunnitteluvaiheessa.

Kestävät rakennuksen
eliniän oikein
huollettuina.

Kestävät rakennuksen
koko eliniän.

Useimmat lattiapinnoitteet ja huollossa
vaihdettavat osat

Useimmat julkisivulevyt, ovet 
sekä ikkunat

Perustukset ja päärakenteet

1

Luokka Luokitus Elinikä Tyyppiesimerkkejä

2

3

Otteet British Standard 7543: 1992 kokoelmasta, julkaistu BSI:n luvalla.

1.6. b - Elinikävaatimukset

• Mikä on asiakkaan tai hänen asiamiehensä vaatima ja 
määrittelemä rakennuksen käyttöikävaatimus?

• Taulukoissa 1 ja 2 esimerkkinä englantilaisten asetuksia 
rakennuksen elinikävaatimuksista. Lisätietoja asiasta:

British Standard 7543: 1992 

Esimerkkinä rakennusten, -elementtien ja eri komponenttien
käyttöikäluokitus Englannissa

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Väliakainen

Lyhytaikainen

Keski-
määräinen

Normaali

Pitkäikäinen

Vähintään 30 vuotta

Vähintään 10 vuotta

Vähintään 120 vuotta

Vähintään 60 vuotta

Vaihdettavat

Huollettavat

Elinikäiset
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1.6. b - Elinikävaatimukset (jatkuu)

Useimmat teollisuusrakennukset, joihin näitä katto- ja julkisivurakenteita
sovelletaan, asettuvat luokkaan keskimääräinen elinikä vähintään 30
vuotta. Taulukko 1

• Kysymys 1: Voidaanko kiinnikkeet luokitella kategoriaan vaihdettavat
osat?
Luokka 1, taulukko 2

Asennettuihin kiinnikkeisiin päästään käsiksi ainoastaan irrottamalla kate,
esimerkiksi yksikerroskate, julkisivulevy- tai kasettirakenne jne.

Joissakin tapauksissa katelevy on irrottamisen jälkeen uusittava, koska sitä
ei voi asentaa takaisin paikoilleen.

Kun kiinnikkeitä asennetaan vanhoihin reikiin, joista korroosion syövyttämät
kiinnikkeet on poistettu, on käytettävä paksumpaa ruuvia kuin aikaisemmin.
Saman kokoisen ruuvin käyttäminen aiheuttaa turvallisuusriskin, koska
ulosvetoarvot putoavat rajusti.

Muutamissa elementtiruuvimalleissa on suuremmat kierteet aivan kannan
alapuolella, jotka lukitsevat elementin pintapellin paikoilleen. Koska levy voi
olla syöpynyt tai vaurioitunut, ei uuden kiinnikkeen asentaminen olemassa
olevaan reikään ole suotavaa. Tämä saattaa aiheuttaa vuotoriskin.

Eräissä rakenteissa on myös muita käytännön ongelmia vanhojen
kiinnikkeiden irrottamisessa ja uusien kiinnittämisessä.

Vastaus 1 - EI, kiinnikkeitä ei voida luokitella vaihdettaviksi!!

• Kysymys 2: Voidaanko kiinnikkeet luokitella kategoriaan huollettavat
osat? 
Luokka 2, taulukko 2

Sisäpuolisia kiinnikkeitä ei voida huoltaa tai pinnoittaa uudelleen, kun ne
ovat paikoilleen asennettuina.

Näkyvien kiinnikkeiden näkyvät osat voidaan pinnoittaa uudelleen, mutta
tätä ei tule pitää hyväksyttävänä vaihtoehtona suunnitteluvaiheessa. Lisäksi
kannan pinnoittaminen on useimmissa tapauksissa esteettisesti rumaa,
eikä se mitenkään suojaa piilossa olevaa runkoa, jota korroosio on
saattanut jo vahingoittaa.

Vastaus 2: - EI, kiinnikkeitä ei voida luokitella huollettaviksi!!

Sen vuoksi kate- ja julkisivukiinnikkeet on luokiteltava ELINIKÄISIKSI
(k.o. rakenteen mukaan) taulukon 2, luokan 3 mukaan.

Yhteenveto:

Kiinnikkeiden eliniän on oltava vähintään yhtä pitkä kuin sen rakenteen,
jossa kiinnikkeitä käytetään.

Hiiliteräskiinnikkeitä voidaan pitää vaihtoehtoina ainoastaan sellaisiin
rakennuksiin, joiden elinikä on taulukon 1 luokkien 1 ja 2 mukainen ja
rajoitetusti luokan 3 mukainen, kun elinikä suunnitellaan 20-25 vuodeksi.
Kaikissa tapauksissa on kuitenkin huomioitava myös kohdat 1.6 a, c, d ja e.

Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet ovat
automaattinen valinta niihin rakennuksiin, jotka kuuluvat luokkiin 4 ja 5 .
Näitä kiinnikkeitä on pidettävä varteenotettavina vaihtoehtoina myös
luokassa 3, kun suunniteltu elinikä ylittää 10-15 vuotta.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys



1.6. c Ulkoympäristö

Suomessa on lyhyt lämmin kesä ja kylmä talvi. Täällä sataa kaikkina neljänä
vuodenaikana. Siksi rakennukset ovat alttiina monenlaisille eri säätiloille, mikä
jo itsessään asettaa korkeat vaatimukset kate- ja julkisivurakenteille
tuulenkestävyyden, tiiveyden, UV-säteilyn ja korroosion osalta.

Vuodenaikojen aiheuttamien ilmastonmuutoksien lisäksi paikalliset ilmasto-
olosuhteet vaikuttavat myös ratkaisevasti kestävän kiinnikemateriaalin
valintaan.

Nämä olosuhteet voidaan jakaa seuraavasti: -

• Meri Noin 2 km säteellä merestä. Korkea kloridi- ja 
natriumkloridipitoisuus.

• Rannikko 2-10 km säteellä merestä.

• Teollinen Ilmakehä hyvin saastunut, mm. rikkidioksidi ja muut
saastuttajat kuten typpioksidit, kloori, kloorivety,
muurahaishappo, etikkahappo. Em. aineiden 
esiintyminen ilmassa riippuu läheisyydessä 
sijaitsevasta tehdastyypistä.

• Kaupunki Tiheästi asutettu alue, saastuttajana typen oksidit 
liikenteestä.

• Maaseutu Enimmäkseen pikkukaupunkeja ja -kyliä, joissa ei 
yleensä esiinny sellaista ilmakehän saastetta, joka 
johtaa korroosioon.

Huom: Useimmiten nämä olosuhteet sekoittuvat, eli ulkoinen ympäristö
on vieläkin ankarampi katteen ja kiinnikkeiden osalta. Esimerkiksi monet
meri- ja rannikkoseudut ovat erittäin teollistuneita alueita.

Yhteenveto:

Ei ole helppoa määritellä mihin pinnoitetut hiiliteräskiinnikkeet sopivat ja
mihin eivät. On kuitenkin varmaa, että korroosio iskee pinnoitettuihin
hiiliteräskiinnikkeisiin missä tahansa olosuhteissa ja korroosioaste kasvaa
mitä ylempänä taulukkoa ollaan.

Austeniittinen ruostumaton teräs kestää kaikissa näissä olosuhteissa ja
sitä tulisi käyttää kaikissa meri-ilmaston rakennuksissa. Monissa
tapauksissa se on myös ainoa oikea ratkaisu rannikko- ja
teollisuusympäristöissä.

Partners in quality design 15
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1.6. d Sisäympäristö - (rakennuksen käyttö)

Monissa sovelluksissa, joissa kiinnikkeitä käytetään kate- ja
julkisivurakenteissa, sisäympäristö ei aiheuta korroosiota. Jos lisäksi
sekä eristys että tuuletus on hoidettu oikein, pysyvät rakenteista johtuva
kosteus ja saastuminen niin matalalla tasolla, etteivät ne aiheuta
korroosioriskiä pinnoitetusta hiiliteräksestä valmistetuissa kiinnikkeissä.

Joidenkin rakennusten käyttö kuitenkin aiheuttaa kiinnikkeiden
korroosiota. Siksi rakennuksen käyttötarkoitus onkin yksi ensisijaisista
näkökohdista, joka on huomioitava kiinnikkeitä valittaessa.

Niitä rakennusten käyttötapoja, jotka saattavat aiheuttaa sisäisten katto-
ja julkisivurakenteiden korroosiota ja vaativat austeniittisesta
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden käyttöä, ovat
mm:

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut rakennukset • Urheilustadioneiden
katot ja julkisivut • Uimahallit • Urheilukeskukset

Kuljetus • Lentoasemarakennukset • Lauttaterminaalit •
Telakkarakennukset • Rautatierakennukset • Katokset ja katetut
kävelytiet

Vesiteollisuus • Jätevesipuhdistamot • Vedenpuhdistamot •
Pumppuasemat 

Energiateollisuus • Savukaasun rikinpoistoyksiköt • Lämpökeskukset •
Jäähdyttämörakennukset

Valmistusteollisuus • Paperiteollisuus • Lääketeollisuus • Kemia ja
petrokemia • Valimot • Tiili-, harkko- ja kivituotteiden valmistus •
Tupakkateollisuus • Panimot • Tekstiiliteollisuus • Elintarvike- ja
juomateollisuus

Esimerkkejä sellaisista rakennusten käyttötavoista, joissa pinnoitettu
hiiliteräs toimii riittävän hyvin suunnitellun, enintään 20-25 vuoden eliniän
puitteissa, ovat mm:

Vähittäiskaupat

Jakelu

Tuotantoteollisuus • Kokoonpanoteollisuus • Ikkunoiden ja ovien
tuotanto • Autoteollisuus • Metallinjalostusteollisuus

Joidenkin rakennusten käyttötapa vaatii austeniittisesta
ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden käyttöä.
Tällaisia ovat mm. erittäin arvokkaita tavaroita sisältävät rakennukset,
äärimmäisen korkeaa hygieniaa vaativa käyttö, sekä rakennukset, joissa
säilytetään herkkiä laitteita. Mikä tahansa kiinnikkeen korroosion tai
vahingoittumisen aiheuttama veden sisäänpääsy aiheuttaisi huomattavaa
vahinkoa ja esineiden tai laitteiston korvaaminen olisi erittäin kallista.

Siksi edellä mainittuja laitteita tai tavaroita sisältäviin rakennuksiin tulisi
suunnitella auteniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnikkeet:

Elektroniikka Tietokonelaitteistot
Hygienia Elintarviketeollisuus
Erittäin arvokkaat esineet

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut
rakennukset

Kuljetusteollisuus

Tuotantoteollisuus

Rakennus, jossa on erittäin arvokkaita
esineitä
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Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

1.6. e - Takuuvaatimukset

Asiakkaat ja rakennusten omistajat vaativat yhä lisääntyvässä määrin,
että takuu kattaa rakenteissa olevat osat. Kate- ja julkisivuteollisuus on
tarttunut tähän tarpeeseen ja tarjoaa erilaisia takuutodistuksia eri puolilla
maailmaa. Näitä todistuksia ovat esimerkiksi:

MCRMA (The Metal Cladding and Roofing Manufacturers Assiciation) 
NFRC (National Federation of Roofing Contractors) 
SPRA (Single Ply Roofing Association)

Asiakkaiden ja rakennusten omistajien on varmistuttava siitä, että
valmistajien takuut ovat todenmukaisia ja asiakkaan on tunnistettava
oletetun toiminnallisen eliniän ja varsinaisen takuun ero.

Kun puhutaan kiinnikkeen kestävyystakuusta, on hiiliteräskiinnikkeille
myönnettävä takuuaika tavallisesti 10 vuotta, jolloin otetaan huomioon
sekä ulko- että sisäympäristö ja kaikki muut seikat.

Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetuille kiinnikkeille
voidaan myöntää jopa 30 vuoden takuu useimmissa rakenteissa. SFS
intec myöntää myös erityisiä projektitakuita pyynnöstä. Tiettyjen
rakenteiden osalta tarvitaan lisätietoja ennen takuun myöntämistä.

On kuitenkin todettava, että austeniittisesta ruostumattomasta
teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden kestävyys on poikkeuksetta
kaikissa olosuhteissa parempi kuin pinnoitettujen hiiliteräskiinnikkeiden,
kun kaikki kestävyyteen kohdistuvat odotukset otetaan huomioon. 

SFS intecin laillisen vastuun vakuutus

Winterthur Insurance -vakuutusyhtiö on riippumattomana osapuolena tutkinut
tarkasti SFS intecin laatustandardit ja menetelmät sekä myöntänyt SFS -
konsernille vakuutuksen, joka projektikohtaisesti kattaa aineelliset vahingot ja
omaisuusvahingot jopa 40 miljoonaan Sveitsin frangiin asti SFS intecin
valmistaman tuotteen aiheuttamien vaurioiden osalta. (Vakuutusnumero
8.877.681).
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Ympäristön
rasitusluokka
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Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

Yhteenveto

Tämän käsikirjan osissa 1.1-1.6 on valotettu kiinnikkeen
kestävyysnäkökohtia suunnittelijalle ja rakennuttajalle sekä painotettu
kaikkia niitä yksityiskohtia, jotka tulee ottaa huomioon määriteltäessä
oikea kiinnikemateriaali.

Alla oleva taulukko helpottaa suunnittelijan työtä, kun valitaan oikeaa
kiinnikemateriaalia kuhunkin yksittäiseen projektiin.

Katemateriaali

C1

C2

Ruuvien materiaali ja pintakäsittely:

1.7 Kiinnikemateriaalin valintataulukko 

Katelevyjen kiinnittämiseen ja liittämiseen sopivien kiinnikkeiden
materiaalit

C3

C4

C5-I

C5-M

1, 2, 4, 5

2, 4, 5

2, 4, 5

4, 5

5

5

Teräs Alumiini

3, 4, 5

3, 4, 5

3, 4, 5

3, 5

3, 5

3, 5

Ruostumaton ja haponkestävä

4, 5

4, 5

4, 5

5

5

5

Kuparimetallit

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

1 teräs, sinkitys>12 my

2 teräs, sinkitys >12 my jauhemaalaus >40 my

3 alumiini

4 austeniittinen ruostumaton teräs

5 austeniittinen ruostumaton teräs, seos A4

6 vastaavat kuparimetallit

Ympäristöolosuhteiden rasitusluokat:

C1 Lämmitettyjen rakennusten puhtaat sisätilat

C2 Ilmatilat, joissa on alhainen epäpuhtauksien määrä.
Enimmäkseen maaseutalueita

C3 Kaupunki- ja teollisuusilmatilat, joissa kohtalainen 
rikkidioksidikuormitus. Rannikkoalueet, joilla alhainen 
suolapitoisuus

C4 Teollisuusalueet ja rannikkoalueet, joilla suolapitoisuus 
on kohtalainen 

C5-I Teollisuusalueet, joilla kosteus on korkea ja ilmatila on 
syövyttävä 

C5-M Rannikkoalueet ja rannikon ulkopuoliset alueet, joilla 
suolapitoisuus on korkea 

Ruostumattomien terästen seokset:

Kohta 4: EN 1.4301 (A2, ASTM 304)

Kohta 5: EN 1.4404 tai 1.4436 (A4, ASTM 316L, 316
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Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 1 - Kestävyys

1.8 - Austeniittisesta ruostumattomasta
teräksestä valmistetut tuotteet – 
SFS intecin valikoima

SFS intecissä on todettu, että on tarpeen valmistaa kestävämpiä
kiinnikkeitä kuin mitä pinnoitetusta hiiliteräksestä valmistetut
kiinnikkeet ovat. Siksi olemme kehittäneet laajan valikoiman
austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
kiinnikkeitä, jotka kattavat miltei kaikki maailman katto- ja
julkisivurakenteet.

Itseporautuvat SX -kiinnikkeet valmistetaan 304 –luokan
austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä ja ne on tarkoitettu
kaikkia mahdollisia katto- ja julkisivurakenteita varten.

Isofast S –tuotteet on suunniteltu tasakattoeristeiden
kiinnittämiseen teräsalustaan. Koska korroosioriski näissä
rakenteissa on suuri, on nämä kiinnikkeet valmistettu 316 –luokan
austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä.
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1.9 - Projektireferenssi

Projekti: Uusi Nro 1 stadion, Wimbledon

Sijainti: Wimbledon, Lontoo

Kattojärjestelmä: Hoogovens Kal-Zip -alumiinisaumakatto

Urakoitsija: E.H. Smith Ltd. (Katto)

SFS tuotteet: Austeniittiset ruostumattomat kiinnikkeet:- 
TD-S

Miksi ruostumaton Järjestemän materiaali: alumiini (Viite 1.6a)
kiinnike? Rakennuksen käyttö: 

urheilustadion (Viite 1.6d)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys
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Projektin nimi: Scottish Exhibition & Conference Centre

Sijainti: Glasgow

Kattojärjestelmä: Hoogovens Kal-Zip -alumiinisaumakatto

Urakoitsija: Briggs Roofing and Cladding Ltd

SFS tuotteet: Austeniittiset ruostumattomat kiinnikkeet:- 
TD-S

Miksi ruostumaton Järjestelmän materiaali :- alumiini (Viite 1.6a)
kiinnike?: Elinikä:- (Viite 1.6b)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi

Puhelin  +358 19 357 030

Fax +358 19 334 551Fax

O
s
a
 1

K
e
s
tä

v
y
y
s



Partners in quality design 22

Projektin nimi: Zao Dirol -purukumitehdas, hallintorakennus

Sijainti: Novgorod, Venäjä

Julkisivuverhous: Rannila Liberta kasetti

Urakoitsija: Skanska East-Europe

SFS tuotteet: Austeniittiset ruostumattomat kiinnikkeet:- 
SD3-S

Miksi ruostumaton Elinikä:- (Viite 1.6b)
kiinnike?: Rakennuksen käyttö:- (Viite 1.6d)

1.9 - Projektireferenssi

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys



23Partners in quality design

Projektin nimi: Gillette LCL

Sijainti: Pietari, Venäjä

Julkisivurakenne: Rannila Panel 150 mm

Urakoitsija: Skanska East-Europe

SFS tuotteet: SCF12-S19-6,3 x 190 

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Matkustajaterminaali, Chek Lap Kokin lentokenttä 

Sijainti: Hong Kong

Kattojärjestelmä: Trolastic -yksikerroskate ja Rockwoolin 
eristeet Plannjan -kantavan profiilin päällä

Urakoitsija: HT Technologies (HK) Ltd

SFS tuotteet: Austeniittiset ruostumattomat kiinnikkeet 
IR2-S, SX/SL2-S

Miksi ruostumaton Elinikä.- (Viite 1.6b)
kiinnike?: Ulkoiset olosuhteet:- meri, 

trooppinen ilmasto (Viite 1.6c)
Rakennuksen käyttö:- 
lentokenttä (Viite 1.6d)
Takuuvaatimus:- (Viite 1.6e)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Kauppakeskus Jumbo

Sijainti: Vantaa, Suomi

Julkisivurakenteet: Rannila C -kasetti + seinäprofiili

Urakoitsija: Levyrakenne S. Lindholm

SFS tuotteet: SD3-S, SW-S, spike

Miksi ruostumaton Ulkoiset olosuhteet:- meri/kaup. (Viite 1.6c)
kiinnike?: Rakennuksen käyttö:- 

ostoskeskus (Viite 1.6d)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: As Oy Meritorni

Sijainti: Espoo, Suomi

Julkisivurakenne: Rannila Liberta -kasetti

Urakoitsija: Skanska Etelä-Suomi

SFS tuotteet: SD3-S 

Miksi ruostumaton Ulkoinen ympäristö:- meri (Viite 1.6c)
kiinnike?: Elinikä:- (Viite 1.6b)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Enocell paperitehdas

Sijainti: Uimaharju, Suomi

Katto- ja 
seinärakenteet: Profiililevy

Urakoitsija: Havaka-Steel Oy

SFS tuotteet: SX

Miksi ruostumaton Elinikä:- (Viite 1.6b)
kiinnike?: Rakennuksen käyttö:- paperitehdas (Viite 1.6d)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Enso-Group paperitehdas

Sijainti: Oulu, Suomi

Katto- ja 
seinärakenteet: Rannila profiililevyt/Liberta -kasetti

Urakoitsija: PPTH, Lemminkäinen, Oulun Kuorirakenne

SFS tuotteet: SX, SD3-S, SW-S, SL2-S, spike  

Miksi ruostumaton Rakennuksen käyttö:- paperitehdas (Viite 1.6d)
kiinnike?: Elinikä:- (Viite 1.6b)

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 1  -  Kestävyys

1.9 - Projektireferenssi
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Kiinnikkeiden perustoiminnot

2.1 - Ongelma

Näkyvät kiinnikkeet on asennettava niin, että julkisivulevyssä oleva reikä
saadaan tiiviiksi, jolloin kate- ja julkisivulevyjen elinikä ei lyhene.

Tämän vuoksi näkyvät kiinnikkeet toimitetaan tiivistealuslevyn kanssa.

Siksi tiivistealuslevyn ja joissakin rakenteissa myös itse kiinnikkeen
muotoilu yhtymäpinnassa on erittäin tärkeää, jotta saavutetaan muuta
rakennetta vastaava pitkä elinikä.

Koko aluslevyn on kestettävä:

• Lämpötilan vaihteluja
• Vettä
• Happoja
• Emäksisiä aineita
• Otsonia
• Yleisiä sääolosuhteita
• UV-säteitä
• Kulumista
• Hankausta ja lohkeilua
• Ylikiertymistä
• Vinoasennusta
• Liitoskohdan murtumia

Aluslevyn on tiivistettävä profiilipellissä oleva reikä

Heikkolaatuinen aluslevy
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2.2 – WRS –tiivistealuslaatta

SFS intecissä on otettu huomioon kaikki aluslevyn toimivuuteen
kohdistetut vaatimukset sekä kiinnikkeen muotoilun että kaikkien
rakenteiden osalta. Tämän tuloksena on kehitetty WRS-
aluslevyjärjestelmä, joka takaa pitkäikäisen, turvallisen ja tiiviin
kiinnityksen.

Tiiviste

Kaikkien SFS intecin WRS -aluslevyjen tiivistysosa  on EPDM -
elastomeeria. Elastomeeri on ainetta, jota voidaan toistuvasti venyttää
ainakin kaksi kertaa alkuperäistä pitemmäksi. Aine palautuu välittömästi
alkuperäiseen pituuteensa kun venytys lopetetaan. Hyvän
säänkestävyytensä ansiosta EPDM (eteeni-propeeni-dieeni-monomeeri)
on muodostunut arvostetuksi materiaaliksi kiinnike- ja
rakennusteollisuudessa. Sitä käytetään neopreenin sijaan, koska se
kestää neopreenia paremmin yleisiä sääolosuhteita, UV-säteitä, otsonia,
vettä, lämpötilan muutoksia ja kulumista.

EPDM -tiivisteen paksuus ja kovuus suunnitellaan kiinniketyypin ja
aluslevyn halkaisijan mukaan.

Aluslevy

EPDM -tiiviste vulkanoidaan aluslevyyn, koska näin varmistutaan siitä,
että se puristuu tasaisesti sekä ohutta katetta että kiinnikkeen runkoa
vasten. Jos EPDM –tiiviste liimataan, se saattaa irrota kun kiinnike
kiristetään. Edellisen sivun kuvassa näkyy selvästi, mitä irronnut tiiviste
aiheuttaa - irtoamiseen voi olla monia syitä, joista yksi on huonosti
suunniteltu kiinnike. Tiiviste on työntynyt ulos aluslevyn alta ja se on
vaurioitunut, jolloin se ei enää tiivistä. Kestävyysvaatimuksista riippuen
aluslevy valmistetaan galvanoidusta teräksestä, austeniittisesta
teräksestä tai alumiinista. Se on kuperan muotoinen ja riittävän paksu
suojaamaan ylikiertymiseltä sekä vääntymiseltä.

Halkaisijat

WRS -tiivistealuslevyjen halkaisija on yleensä 10-32 mm.
Vesikattorakenteissa, joissa kiinnitetään metallikatteita, suositellaan
käytettäväksi 14-16 mm tiivistealuslevyä. Suurempia 32 mm ja 29 mm
levyjä käytetään yleensä muovikatteisiin ja elementtikiinnityksiin.
Pienempiä aluslevyjä käytetään julkisivulevyihin sekä myöhemmin
suoritettaviin listoituksiin ja pellityksiin.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 2 - Säänkestävyys

SFS intecin vulkanoidut WRS -
tiivistealuslevyt

Täydellinen tiiveys SFS intecin WRS -
tiivistealuslevyillä
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2.3 - Kiinnikkeiden erikoismallit 

Elementtikiinnikkeet 

Profiililevyt kiinnitetään yleensä aallonpohjasta joko katto-orteen tai
teräspalkkiin. Tästä käytetään nimitystä suorakiinnitys, eli levyn ja palkin
välissä ei ole mitään kokoonpuristuvaa materiaalia, joka puristuisi
käytössä lisää ja heikentäisi tiiviyttä.
Elementeissä on kuitenkin aina joustava osa eli eriste ulkopinnan ja
teräspalkin välissä. Pitkäaikaisen kokoonpuristuksen ja aluslevyn
täydellisen tiiviyden takaamiseksi joissakin elementtiruuvimalleissa  on
kierre myös kannan alla. Alemman, orteen kiinnittyvän kierteen halkaisija
on yleensä 5,5 mm. Kiinnikkeen kannan alla oleva toinen kierre on usein
halkaisijaltaan suurempi, koska se on suunniteltu kiinnittymään
elementin pintapeltiin ja lukitsemaan sen paikoilleen. Ylempi kierre pitää
suunnitella siten, että kiinnike tukee ulkoverhoilua kaikkien ulkoisten
kuormien, kuten lumen ja katolla liikkumisen aiheuttamien dynaamisten
voimien osalta. Kun käytetään oikeaa turvakerrointa, tulee ylemmän
kierteen kestää 1,26kN rasitusvoima, joka keskittyy kiinnikkeen ympärillä
olevaan ohutlevyyn. SFS intecin kiinnikkeet vastaavat RakMk asettamia
vaatimuksia.

SFS intecin erikoiskiinnikkeissä on vielä yksi lisätoiminto: kannan alla on
kierteetön osa, joka takaa tukitoiminnon ja jonka ansiosta kiinnike pysyy
tiiviinä, vaikka sitä kiristetään.  

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 2 - Säänkestävyys

SFS intecin kaksoiskiinnikkeiden
tukitoiminto ja kierteetön alue
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2.3 - Kiinnikkeiden erikoismallit 

Limitysruuvit

Limitysruuvit on suunniteltu siten, että ne puristavat ohuet
levymateriaalit yhteen. Niitä käytetään pellitysten limityksiin ja
listoituksiin. Epäasianmukaisten kiinnikkeiden käyttäminen saattaa
aiheuttaa ylikiertymistä, jolloin säänkestävyys katoaa ja kiinnikkeen
rakenteellinen toimivuus lakkaa. SFS intecin suunnittelemissa ja
valmistamissa limitysruuveissa on kolme päätoimintoa, jotka takaavat
rakenteellisen toimivuuden sekä säänkestävyyden:

Pieni supistettu porakärki - korkeat ulosvetoarvot.

WRS -tiivistealuslevy - paksumpi ja pehmeämpi kumi kuin
perusaluslevyssä. Takaa eri paksuisten profiilien tiiviyden.

Kierteetön osa kannan alla  - vetää materiaalit yhteen ja kiinnittää ne
toisiinsa. Estää ylikiertymisen.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 2 - Säänkestävyys

SFS intecin limitysruuvi, jossa on
kierteetön osa kannan alla on suunniteltu
varmaa kiinnitystä varten.
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3.1 - Ongelma

1970-luvun puolivälissä pinnoitettujen teräsohutlevyjen markkinaosuus
kasvoi teollisuusrakentamisessa ja nykyisin näiden levyjen
markkinaosuus on yli 90 % kokonaismarkkinoista.

Pinnoitettuja teräsohutlevyjä käytetään myös muiden kuin
teollisuusrakennusten julkisivuissa, esim. koulu-, sairaala-, liike- ja
toimistorakennuksissa sekä kuljetusalan rakennuksissa ja kerrostaloissa.

Näitä värillisiä levymateriaaleja voidaan muokata melkein mihin tahansa
muotoon, joten arkkitehdit ovat saaneet suunnitella julkisivut melko
vapaasti. Rakennusten yksityiskohtiin ja liitoksiin kiinnitetään paljon
huomiota. Suunnittelijat käyttävät värejä myös esteettisen ulkonäön
luomiseen ja asiakkaan yrityskuvan tukemiseen.

Silloin kun näiden materiaalien kiinnittämiseen käytetään näkyviä
kiinnikkeitä, halutaan miltei poikkeuksetta, että kiinnikkeen kanta on
jauhemaalattu.

Usein käytetty keino on värillisen muovihatun asentaminen kiinnikkeen
kantaan. Tämä keino saattaa kuitenkin aiheuttaa paljon ongelmia:

1. Värihatut putoavat jo asennusvaiheessa 
2. Värihatut irtoavat myöhemmin
3. UV-säteilyn aiheuttama heikkeneminen
4. Värinkestävyys saattaa olla huono
5. Kosteuden kerääntyminen hatun alle – ruuvin korroosiosyöpyminen
6. Lyhyt elinikä
7. Asennusaika

Rakentajalle saattaa aiheutua ongelmia siitä, että hän joutuu korjailemaan
asennusta jälkikäteen ja omistajalle taas siitä, että rakennuksen ulkonäkö
kärsii. 

Kiinnikkeiden perustoiminnot

Kosteuden kerääntyminen – nopeasti
etenevä korroosio, joka aiheuttaa…

… ruostetahroja julkisivussa.
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3.2 – Sela -nylonkanta

Sela -kantaa valmistetaan SFS intecin tehtaalla Leedsissä. Läpivärjätty,
kuiva ja puhdas nailon ruiskupuristetaan kiinnikkeen kannassa olevaan
neljään harukseen, niin että siihen muodostuu 12-kulmainen värikanta.

Tämä ainutlaatuinen ja patentoitu menetelmä takaa pysyvästi värjätyn,
oikeansävyisen kannan. Sela –kanta tarjoaa rakentajalle ja omistajalle
kestävän ratkaisun verrattuna muoviseen värihattuun.

Sela tarjoaa:

• Pysyvästi värjätyn, oikean sävyn
• Ei värihatun irtoamisongelmia
• Ei korroosioriskiä
• Yksi asennuskerta riittää
• Ei takuukorjauksia työmaalla

3.3 – Jauhemaalatut kiinnikkeet

SFS intec tarjoaa myös toisen ratkaisun värillisistä kiinnikkeistä. Lähes
kaikki kiinnikkeet voidaan toimittaa niin, että kiinnikkeen kanta ja
aluslevyn näkyvä osa on maalattu oikean sävyiseksi polyesteri-
jauhemaalauksella.

Kiinnikkeet voidaan maalata kestäviksi ja värinsä säilyttäviksi SFS intecin
tehtailla Englannissa, Ranskassa ja Sveitsissä. Polyesteri-jauhemaalaus
tarjoaa paremman suojan kuin tavallinen märkämaali.

3.4 - Muut esteettiset ratkaisut

Kun suunnittelija valitsee ohutlevyn sen esteettisen ulkonäön vuoksi,
hän saattaa myös toivoa, että kiinnikkeet olisivat miltei “näkymättömät”.
Korkeat ruuvikannat, vaikka ne olisivatkin tehdasmaalatut, eivät aina
tyydytä suunnittelijan silmää. Näissä tapauksissa SFS intec voi toimittaa
monia erilaisia maalattuja, matalakantaisia kiinnikkeitä sekä rakennus-
että korjauskäyttöön. Nämä kiinnikkeet sopivat levyihin hyvin, joten ne
takaavat näkymättömän ja silmää hivelevän esteettisen ulkonäön.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 3 - Esteettisyys

SFS intecin Sela -värikantoja

SFS intecin jauhemaalattuja
ruuvinkantoja

Sela -kannan neljä harusta, joihin nylon
ruiskupuristetaan

SFS intecin matalakantainen irius
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Projektin nimi: Nokia Mobile Phones, Electronics office

Sijainti: Oulu, Suomi

Julkisivurakenteet: Paroc -rakennuselementti

Urakoitsija:

SFS tuotteet: SX12-S19-5,5 x 191

Miksi ruostumaton
kiinnike?: Elinikä:- (Viite 1.6b)

Rakennuksen käyttö:- (Viite 1.6d)

Kiinnikkeiden perustoiminnot      Osa 3 - Esteettisyys

3.5 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Länsi-Auto Areena

Sijainti: Espoo, Suomi

Katto- ja 
seinärakenteet: Profiililevy/Julkisivukasetti

Urakoitsija: CMC, PPTH, Erisplan

SFS tuotteet: SX, SD3-S

Kiinnikkeiden perustoiminnot      Osa 3 - Esteettisyys

3.5 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: British Midland Hangar

Sijainti: Heathrow, Lontoo

Katto- ja 
seinäjärjestelmät: HH Robertson 

Urakoitsija: W.W. Roofing and Cladding Ltd

SFS tuotteet: Sela SXP -kiinnikkeet

Kiinnikkeiden perustoiminnot      Osa 3 - Esteettisyys

3.5 - Projektireferenssi
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Projektin nimi: Telemark urheiluhalli

Sijainti: Norja

Seinärakenteet: Paroc -rakennuselementti

Urakoitsija: Lönnheim Entrepenör As, Norja

SFS tuotteet: TDA-S

Kiinnikkeiden perustoiminnot      Osa 3 - Esteettisyys

3.5 - Projektireferenssi
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Rakenteellisen kestävyyden, säänkestävyyden ja esteettisen ulkonäön
lisäksi kiinnikkeen on kestettävä erilaista kuormitusta. Kuormitus riippuu
rakennetyypistä, ja siksi kiinnikkeet on suunniteltu niin, että ne vastaavat
mahdollisimman hyvin itse rakenteen vaatimuksia.

Tyypillisiä kiinnikkeen suunnitteluun liittyviä rakennevaatimuksia ovat:

4.1 Ulosveto- ja vetomurtolujuus
4.2 Läpivetolujuus
4.3 Dynaamisen taivutuksen kestävyys
4.4 Työntövoiman kestävyys
4.5 Leikkausrasituksen kestävyys

4.1 – Ulosveto- ja vetomurtolujuus

Tämä tarkoittaa kierreliitoksen pysymistä vahingoittumattomana ja
kiinnikkeen kestävyyttä veto- ja venytysvoiman osalta.

Itsekierteittävät kiinnikkeet vaativat esiporatun reiän kun ne kiinnitetään
teräs- tai alumiinirakenteeseen. Ulosvetolujuus on suoraan suhteessa
esiporatun reiän halkaisijaan. Reiän halkaisija riippuu materiaalin
paksuudesta - mitä paksumpi materiali, sitä isompi reikä. Jos
materiaaliin porataan liian suuri reikä, ulosvetolujuus pienenee ja
ylikiertymisriski kasvaa. Jos reikä taas on liian pieni, kiinnikeen asennus
vaatii suuremman vääntömomentin ja kiinnike saattaa vaurioitua.
Suurempi vääntömomentti voi siis johtaa kiinnikkeen lujuuden
heikentymiseen. Itsekierteittävien kiinnikkeiden lujuus riippuu siis
kokonaan oikean poranterän halkaisijan valinnasta. Poraterän on oltava
laadukas ja kulumaton. Kun poraus suoritetaan vakaasti ja suoraan,
vaaditut ulosvetoarvot saavutetaan.

Lisäksi itsekierteittävien kiinnikkeiden asennus on aikaavievää, kahden
työvaiheen ja kahden työkalun käytön vuoksi. Tämän vuoksi asennustyö
saattaa pitkittyä ja kustannukset kohota, koska jatkotöiden aloittaminen
viivästyy.

Itseporautuvia kiinnikkeitä on tarjolla useimpiin rakenteisiin, joissa
metallin paksuus on enintään 14 mm. Tämäntyyppiset kiinnikkeet
valmistetaan kiinteällä porakärjellä, joka on optimaalinen poraukseen ja
helpottaa kierteytystä eri paksuisiin metalleihin. Tuloksena on
optimaalinen ulosvetolujuus ilman itsekierteittäviin kiinnikkeisiin liittyviä
riskejä. SFS intec on nimennyt itseporautuvat kiinnikkeet
porautumiskapasiteetin mukaan, joten suunnittelijoiden ja rakentajien on
helppo valita oikea kiinnike, esim. SX3, SX6 ja SX14. Näissä kiinnikkeissä
on käyttötarkoitusta varten suunniteltu porakärki metallin paksuuden
mukaan (enintään 3 mm, 6 mm ja 14 mm). Viereisestä kuvasta näkyy,
että porakärjen pituus ja halkaisija kasvaa sitä mukaa kun metallin
paksuus kasvaa.

Kiinnikkeiden perustoiminnot

4.6 Aukikiertyminen
4.7 Katteen kiinnittäminen
4.8 Ylikiertyminen
4.9 Kiinnikkeiden määrä

SD- ja SX -porakärjet on suunniteltu…

… mahdollisimman korkeita lujuusarvoja
ja turvallisuutta silmällä pitäen.
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Osa 4 - Rakenteellinen
kestävyys
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4.2- Läpivetolujuus

Tämä tarkoittaa kiinnikkeen kykyä estää ohutlevyn repeämistä kannan yli
ja sen rikkoutumista - katso viereistä kuvaa.

Kuten osassa 2 - Säänkestävyys todettiin, on levyn läpivetolujuus
suoraan verrannollinen WRS -tiivistealuslevyn halkaisijaan.

Esimerkki osoittaa SFS intecin itseporautuvien kiinnikkeiden erittäin
hyvän läpivetolujuuden ja myös Sela -kannan erittäin hyvän
läpivetolujuuden.

4.3 - Dynaamisen taivutuksen kestävyys

Elementtien kiinnittämiseen käytetyt pitkät kiinnikkeet altistuvat usein
dynaamiselle taivutukselle.

Elementtien osalta nämä taivutusvoimat ovat usein dynaamisia ja
toistuvia. Voimat kehittyvät elementtien taipumien ja lämpöliikkeiden
seurauksena. Kiinnike taipuu usein enemmän vähemmän joustavassa
kuumavalssatussa teräspalkissa kuin kylmävalssatussa teräspalkissa.
Kyseisiä kiinnikkeitä varten on olemassa testaustapa, joka on määritelty
Euroopan Teräsrakennustöiden Sopimuksen (ECCS) dokumentissa nro
66, Alustavat eurooppalaiset suositukset elementtejä varten, Osa 1 -
Suunnittelu. Siksi kiinnikkeiden valmistajia vaaditaan ottamaan huomioon
nämä taivutusvoimat ja todistamaan kiinnikkeiden toimivuus testien
avulla.

Kaikki SFS intecin elementtikiinnikkeet eli SX- ja SDT sekä SCF -
tuoteryhmät täyttävät nämä vaatimukset. Esimerkiksi SXC14 -kiinnikkeen
rungossa näkyy selvästi kolme uraa, jotka kompensoivat ylä- ja alarungon
kierrealueiden välistä dynaamista taipumista.

4.4 – Työntövoiman kestävyys

Kuten osassa 2 - Säänkestävyys on kuvattu, on muutamissa
elementtikiinnikkeissä toinen, halkaisijaltaan suurempi kierreosa suoraan
aluslevyn alapuolella. Tämä kierre on muotoiltava niin, että se kestää
keskitetyn kuormituksen. SFS intecin SXC- ja SDT elementtikiinnikkeet
täyttävät nämä vaatimukset ja tarjoavat lisäksi paremman
säänkestävyyden kannan alla olevan kierteettömän osan ansiosta.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 4 – Rakenteellinen kestävyys

Ohutlevyn rikkoutuminen läpivedon
johdosta

SFS intecin elementtikiinnike ECCS:n
toistuvassa taivutuskokeessa

Elementtikiinnikkeiden ylempi kierre
lukitsee ulomman pellin ja kierteetön
osa kannan alla varmistaa tiiviin
asennuksen.

Sela -kannan kestävyyskoe
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4.5- Leikkausrasituksen kestävyys

Joissakin rakenteissa kiinnikkeet altistuvat leikkausrasitukselle. SFS intec
julkaisee esitteitä, joista ilmenevät kiinnikkeiden leikkausmurtolujuudet ja
jotka sovellettavin osin, ilmoittavat sen rasituksen, jossa kiinnitettävät
materiaalit siirtyvät 3 mm paikoiltaan.

4.6 - Aukikiertyminen

Tämä ilmiö ei tavallisesti liity tässä esitteessä käsiteltyihin rakenteisiin,
mutta sen mahdollisuus on poissuljettava niiden kiinnikkeiden osalta,
joilla kiinnitetään yksikerroskatteet eristeen läpi metallirakenteisiin.

Kun tuuli puhaltaa joustavan pintakerroksen yli, kiinnikkeeseen kohdistuu
epäkeskovoimia. SFS intec isofast-järjestelmä kompensoi nämä
dynaamiset tuulikuormitukset halkaisijaltaan pienemmän porakärjen,
kartiomaisen kierteen alkuosan sekä matalan kieteennousun ansiosta.
Nämä ominaisuudet takaavat kierteen kiinnittymisen teräsprofiiliin sekä
parhaan mahdollisen ulosvetoarvon ohuissa, vähintään 0,63 mm
teräskatteissa.

4.7 – Katteen kiinnittäminen

Saumasta kiinnitettävissä yksikerroskatteissa  aluslevy on suunniteltu
kestämään mitä tahansa katteen sivuttaisliikettä, joka saattaisi jopa
aiheuttaa katteen repeytymisen. SFS intecin valikoimissa on erilaisia
aluslaattoja, jotka hyvän kiristävyytensä ansiosta saattavat parantaa
kiinnikkeen rasituskestävyyttä jopa 25 % niissä katteissa, jotka
luokitellaan vahvistetuiksi. Näissä tapauksissa on katteen toimittajalta
varmistettava ehdotetun kiinnitysjärjestelmän ja sallittujen arvojen
sopivuus katteen kanssa.

4.8 - Ylikiertyminen

Kiinnikkeiden ylikiristäminen saattaa johtaa kierteiden vaurioitumiseen tai
pahimmassa tapauksessa koko kiinnikkeen katkeamiseen. Siksi
asentajan on huolehdittava siitä ettei ylikiristystä tapahdu.
Asennuskoneissa on aina käytettävä oikein säädettyä syvyydensäädintä.
Lisäksi SFS intec suosittelee asennuskoneisiin lisälaitetta, joka varmistaa
oikean ja yhdenmukaisen asennuksen sekä nopeuttaa asennustyötä.
Seuraavalla sivulla kohdassa 4.10 esitellään SFS intecin
työvälinejärjestelmiä.

Koska ylikiertyminen on todennäköisempää, kun käsitellään ohuempia
materiaaleja, on SFS intec kehittänyt uuden tyyppisen kiinnikkeen
varmistaakseen, ettei asentaja voi ylikiristää kiinnikettä. Katso piirros.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 4 – Rakenteellinen kestävyys

SFS intecin isofast IF30
–järjestelmä katteen kiinnittämistä
varten.

isofast –ruuvin porakärki ja
kierre

Uusi kiinniketyyppi, joka estää
ylikiertymisen
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4.9 – Kiinnikkeiden määrä

SFS intec on julkaissut monia asiakirjoja, jotka käsittelevät kiinnikkeiden
teknisiä arvoja. Yleensä arvot ovat murtoarvoja. Jos erityisiä
varmuuskertoimia jonkin projektin osalta ei ole määritelty, viitataan
Rakennusmääräyskokoelmaan ja SFS intecin laskentaohjeisiin.

Kun nämä tiedot on saatavissa voidaan kiinnikkeiden lukumäärä
turvallisesti määritellä.

4.10 - Työvälinejärjestelmät

Kuten kohdassa 4.8 todettiin, voidaan kiinnikkeiden ylikiertyminen välttää
varmistamalla, että asennuskoneissa käytetään oikein säädettyjä
syvyydensäätimiä. SFS intec on suunnitellut asiaa vieläkin pitemmälle ja
kehittänyt kiinnikejärjestelmiä, joihin kuuluu käyttötarkoitukseen varta
vasten soveltuvia asennuskoneita eri kiinnikkeitä varten. Nämä
järjestelmät tarjoavat varmuutta asiakkaalle sekä asennusnopeuden että
yhdenmukaisuuden osalta.

Työvälinejärjestelmät:

IF30 - Puoliautomaattinen asennuskone tasakattoeristeiden 
kiinnittämiseen teräsalustaan

IF240 - Täysin automaattinen asennuskone tasakattoeristeiden 
kiinnittämiseen teräsalustaan

CF40 - Puoliautomaattinen asennuskone kivipohjaisten levyjen
kiinnittämiseen

CF50 - Puoliautomaattinen asennuskone elementtiruuvien 
asennukseen

CF400 - Täysin automaattinen asennuskone erilaisten 
poraruuvien asennukseen

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 4 – Rakenteellinen kestävyys

IF30

IF240
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CF50

CF400
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Toivomme, että tämä käsikirja on selvittänyt kate- ja julkisivujärjestelmien
pienimpien osien oikean määrittelyn ja valinnan tärkeyttä.

Edellisissä kappaleissa olemme käsitelleet yksityiskohtaisesti
kiinnikkeiden neljää perustoimintoa, niin että suunnittelija ja asiakas
voivat ottaa huomioon kaikki yksittäisen projektin näkökohdat ja
vaatimukset kiinnikevalintoja tehdessään. 

5.1 - Lyhyt yhteenveto neljän perustoiminnon 

varmistamiseksi

Kestävyys

• Ruostumaton teräs - austeniittinen, yleensä AISI 304 tai 316, niin että
B6:n vaatimukset täyttyvät

• Ruostumattoman ruuvin mahdollisen hiiliteräsporakärjen on oltava
kokonaan rakenteen läpi 

Säänkestävyys

• Tiiviste EPDM -elastomeeria
• Vulkanoitu metalliseen aluslevyyn
• Tukikierre elementtiruuvin kannan alla
• Kierteettömät osat elementti- ja limitysruuveissa

Esteettisyys

• Tehdasvalmisteiset, kiinteät Sela värikannat
• Ruiskupuristettu nailon
• Jauhemaalatut kiinnikkeet
• Matalakantaiset kiinnikkeet

Rakenteet

• Koordinoitu suunnittelu
• Tekniset asiakirjat
• Erilaiset hyväksynnät
• Ammattilaisille suunnitellut työvälineet
• Valmistajan laatusertifikaatit

Kiinnikkeiden perustoiminnot
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Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 5 - Yhteenveto

5.2 – Kiinnike-erittelyt

SFS intecin asiantuntijat helpottavat suunnittelijan työtä ja auttavat
oikean kiinnikkeen valinnassa. Suunnittelijoita varten SFS intecillä on
runsaasti teknisiä esitteitä ja oppaita, kuten esimerkiksi SFS intecin
kiinnikkeiden laskenta-arvot B6 mukaan.

Vuosittain painettava hinnasto on myös erinomainen apuväline oikeaa
kiinnikettä valittaessa.

Kysy myös erinomaista tuotekansiotamme!! 

Jos tarvitsette apua oikean kiinnikkeen valintaan, soittakaa meille:
Puh. 019-357 030

Stadler Oy: n kiinnikkeiden
laskenta-arvot B6- mukaan

Laadukas ja
tehokas kiinnitys-
järjestelmä
on paras takuu
rakenteen
elinkaarelle



Partners in quality design 45Fax

Puhelin  +358 19 357 030

Fax +358 19 334 551

5.3 - Lisätietoja oikean kiinnikkeen valinnasta

Turvallisuutta ja laatua suunnittelun avulla

Kaikki projektit ovat erilaisia ja markkinoilla olevien kiinniketuotteiden
määrä kasvaa jatkuvasti. Suunnittelijalla on kuitenkin vain rajallisesti aikaa
- miten siis kukaan ehtii seuloa kaikki tarjolla olevat tiedot oikean
kiinnikkeen löytämiseksi?

Vastaus on SFS intecin apu. Henkilökuntamme on valmis tarjoamaan
arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennusinsinööreille ja rakentajille
yksityiskohtaisia, tarkkoja ja luotettavia neuvoja projektin
suunnitteluvaiheesta aina rakennuksen valmistumiseen saakka. Teknisen
neuvonnan kautta asiantuntija-apua saa nopeammin ja helpommin kuin
koskaan ennen.

Asiantuntijapalvelua suunnittelijoille ja arkkitehdeille

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa kiinnikkeille voidaan asettaa monia ja
joskus jopa ristiriitaisia vaatimuksia. SFS intecin kokenut henkilökunta
auttaa kiinnitysasioiden ratkaisemisessa jo suunnitteluvaiheessa. Se
työskentelee tiiviisti yhdessä arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa ja
varmistaa, että asiakkaiden odotukset täyttyvät ja että projekti etenee
takertelematta.

RIBA CPD Providers Networkin jäsenenä SFS intec kykenee myös
järjestämään seminaareja ja kirjallisuutta, joiden avulla on helpompi
ymmärtää kiinnikkeiden määrittelyä ja toimivuutta koskevia asioita. 

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen

Rakennuksen suunnittelu ja valmistaminen on tehokkaan
kumppanuuden tulosta. Projektityöskentelyssä on tärkeää valita
kiinniketoimittaja, joka on oman toimialansa asiantuntija.
Kiinniketoimittajan on lisäksi kyettävä luomaan yleiskuva projektista,
ymmärrettävä vaatimukset ja työskenneltävä tiiviisti asiakkaan kanssa
ongelmien ratkaisemiseksi. Laajan asiantuntijaverkoston avulla SFS intec
kykenee työskentelemään maailmanlaajuisesti tiiviissä yhteistyössä
arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa. Siksi SFS intec
on aina ajan tasalla asiakkaan toivomusten osalta. Tämä tärkeä
kanssakäyminen valmistajan ja tuotteen loppukäyttäjän välillä on
tuottanut monia uusia kiinnikejärjestelmäideoita, jotka ovat ratkaisseet
asiakkaan kohtaamat ongelmat.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 5 - Yhteenveto
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5.3 - Lisätietoja oikean kiinnikkeen valinnasta

Markkinoiden odotusten täyttäminen

Kaikki rakennusalalla toimivat tietävät, että rakennussäännökset ja -
tekniikka muuttuvat jatkuvasti. Arkkitehtien, suunnittelijoiden ja
rakentajien on koko ajan vastattava uusiin vaatimuksiin turvallisuuden,
energiatalouden, kestävyyden ja esteettisyyden osalta. Koska SFS intec
on edustettuna teollisuusjärjestöjen teknisissä komiteoissa, voimme
taata, että meidän kiinnikkeemme vastaavat näitä uusia vaatimuksia.
Teemme myös yhteistyötä johtavien järjestelmätoimittajien, arkkitehti- ja
suunnittelutoimistojen sekä yhä laajenevan rakennusliikeverkoston
kanssa, niin että pystymme ennakoimaan teollisuuden muuttuvat
tarpeet. Investoimme jatkuvasti tutkimukseen ja  tuotekehitystyöhön
taataksemme, että olemme aina kehityksen kärjessä ja tarjoamme uusia
ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuvia vaatimuksia.

Pitkäaikaista yhteistyötä järjestelmätoimittajien kanssa

Katto- ja julkisivujärjestelmätoimittajat parantavat ja kehittävät jatkuvasti
tuotteitaan. SFS intec vastaa näihin haasteisiin ja kehittää jatkuvasti uutta
kiinniketeknologiaa. SFS intecin tekniset asiantuntijat työskentelevät
yhteistyössä ympäri maailmaa sijaitsevien johtavien katto- ja
julkisivujärjestelmätoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että
kykenemme aina tarjoamaan kilpailukykyisiä, toimivia kiinnikejärjestelmiä
markkinoille. SFS intecin tuotteet ovat monen Iso-Britannian
järjestelmätoimittajan hyväksymiä. Joissakin tapauksissa toimittajat
hyväksyvät yksinomaan SFS intecin tuotteet. Tämä on hyvä todistus siitä,
että olemme sitoutuneet yhteistyöhön ja käytännöllisten, yksilöllisten
ratkaisujen luomiseen nykypäivän rajusti kilpailluilla markkinoilla.

Innovatiivisista ratkaisuista on hyötyä kaikille - arkkitehdeista
asiakkaaseen

Sitä mukaa kun rakennussuunnittelu kehittyy, kohtaavat arkkitehdit,
suunnittelijat ja rakentajat uusia haasteita ja uusia ongelmia, jotka on
ratkaistava innovatiivisilla tuoteratkaisuilla. SFS intecin tavoitteena on
kohdata ja ylittää asiakkaan odotukset tuotteen toimivuuden kannalta.
Tämä tapahtuu tutkimalla ja kehittämällä kiinnikkeitä sekä
kiinnikejärjestelmiä jatkuvasti. Tiivis yhteistyö testauslaitosten,
tutkimuslaboratorioiden ja järjestelmävalmistajien kanssa sekä omat
laboratoriomme takaavat asiakkaalle kaikkein kehittyneimmät tekniset
ratkaisut nykypäivän kiinniketarpeisiin.

Muutamia esimerkkejä:
• Tarkoitukseensa suunnitellut, austeniittisesta ruostumattomasta

teräksestä valmistetut itseporautuvat kiinnikkeet
• Tehdasmaalatut kiinnikkeet
• Uudet kiinnikkeet ohuita metallimateriaaleja varten
• Työvälinejärjestelmät

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 5 - Yhteenveto
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5.3 – Lisätietoja oikean kiinnikkeen valinnasta

SFS intecin laatutakuu antaa lisäarvoa projektille

Kilpailluilla markkinoilla asiakkaat etsivät aina lisäarvoa, joka voi olla
parempi laatu, rakennuksen pitempi elinikä, vähemmän kunnossapitoa
tai parempi toimivuus. Lisäarvon luominen tarkoittaa sitä, että
rakennuksen kaikkein pienimmätkin osat täyttävät rakennukselle
asetetut kokonaislaatuvaatimukset.

SFS intecin täysi sitoutuminen kaikkein laadukkaimpien tuotteiden
valmistukseen ja hyvään asiakaspalveluun tunnustetaan
maailmanlaajuisesti. Siksi SFS intecin tuotteet ja järjestelmät voivat
edistää asiakastyytyväisyyttä.

SFS intecin koko organisaation jatkuva erikoiskoulutus auttaa asiakasta,
koska kaikkien tasojen tiimit ovat ajan tasalla, teknisesti koulutettuja ja
kokeneita. Tuotannon osalta SFS intecin tiukka laatutakuujärjestelmä
ylittää kansainväliset vaatimukset, joten määriteltyjen ja käytettyjen
tuotteiden teknisiin arvoihin ja käyttöohjeisiin voi täysin luottaa.

Laatu ja ympäristö

SFS intecin tuotteet valmistetaan täyttämään korkeimmat
laatuvaatimukset, joten kiinnikemäärittelyt voi tehdä luottavaisin mielin.
SFS intecillä on ollut ISO 9001 sertifikaatti jo vuodesta 1987 lähtien.
Vuoden 1996 alussa SFS intecin päätuotantolaitokselle myönnettiin ISO
14001 ympäristösertifikaatti ja VDA6. Tavoitteenamme ei ole saavuttaa,
vaan ylittää, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset. Wintherthur Insurance
–vakuutusyhtiö tutki itsenäisesti laatustandardimme, ja se on myöntänyt
meille vastuuvakuutuksen, joka kattaa ruumiilliset ja aineelliset vahingot
sekä kiinteistövahingot 40 miljoonaan Sveitsin frangiin asti projektia kohti
(vakuutus nro 8.877.681).

Koulutus ja asennustyö

Asennustarkkuus voi olla ratkaiseva ero turvallisen
rakenteen ja ongelmien välillä. Riskien eliminoimiseksi
SFS intec tarjoaa ilmaista koulutusta
asennustyövälineidensä käytössä. Nämä
puoliautomaattiset ja automaattiset työkalujärjestelmät
takaavat jokaisen kiinnikkeen asennuksen
yhdenmukaisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä
taloudellisesti. Asiantuntijamme ovat vain puhelinsoiton
päässä. Koulutus tapahtuu joko työmaalla tai
toimipisteessämme Lohjalla.

Kiinnikkeiden perustoiminnot Osa 5 - Yhteenveto
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5.3 - Lisätietoja kiinnikkeen valintaan

Seuraavat SFS intecin julkaisut auttavat oikean tuotteen valinnassa: 

• Kiinnitysjärjestelmät teollisille
kevytrakenteille ja tuuletetuille julkisivuille

• Kiinnitysjärjestelmät kaikille tasakatoille

Muita kiinnikkeen valintaa helpottavia SFS intecin julkaisuja:

• SFS intecin laskenta-arvot B6:n mukaan

•  TRY:n Varmennettu käyttöseloste

•  Venäjän vastaavuussertifikaatti

•  Vieraile myös kotisivuillamme:
http://www.sfsintec.biz 

Kiinnikkeiden perustoiminnot       Osa 5 - Yhteenveto
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