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Kuva 1. Tuote asennettuna
 

Kuva 2. Periaatekuva Kuva 3. VEK-82/73 parvekekaivo
 palokatkolla 

2. Tuotekuvaus

Parvekkeen sisäpuolisen vedenpoistojärjestelmän avulla voidaan vedet voidaan johtaa parve-
kelaatoilta hallitusti alas. Parvekelaatassa on valmiina laatan valun yhteydessä asennettu ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu parvekekaivo. Parvekeputkistoina jauhepolttomaalattu alu-
miini tai ruostumaton (rst) putki.

3. Suunnittelu/parvekekaivo Vesivek RST 82/73 EI60

Kaivon merkinnöissä 82 tarkoittaa kaivon suurinta ulkohalkaisijaa ja 73 tarkoittaa parvekeputken 
ulkomittaa millimetreinä ja merkintä EI60 paloluokitusta.  

Parvekekaivo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Kaivo toimitetaan aina palokat-
kollisena. Parvekekaivojen vakiopituudet ovat 150 mm, 170 mm ja 200 mm. Kaivolle valitaan 
tarkoituksenmukainen paikka huomioiden, että jäykkiä alumiinisia/rst-parvekeputkia ei tarvitse 
kiinnittää erikseen seinään.

Täyttää EI60 palovaatimuksen

Patentoitu

Sertifikaatti VTT-C-10518-13
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5. Järjestelmän vaihtoehtoiset käyttötavat 

Vaihtoehto 1; suorat putket 
Kun kaivot ovat samalla linjalla, voidaan vedenpoisto parvekelaatoilta toteuttaa suorilla putkilla 
ilman seinäkiinnikkeitä.  

Vaihtoehto 2; putket mutkilla 
Kun kaivot sijaitsevat linjoilla eri kohdilla, käytetään käytetään mutkakappaleita. Mutkia tarvitaan 
esim. mikäli ylimmän parvekkeen katolta johdetaan vedet samaan putkistoon ja laipallinen kat-
tokaivo on sijoitettu eri kohdalle muun muut kaivot. Mutkia tarvitaan myös alimman parvekkeen 
alla, jos putkistoa joudutaan siirtämään sivu- tai syvyyssuunnassa. Kun putkistoon liittyy mutka-
kappaleita, putket kiinnitetään  seinäkiinnikkeillä. Seinäkiinnikkeenä käytetään tavallisesti 1-pis-
tekiinnikettä, jolloin putken ulkonema kiinnityspinnasta on 25 mm. Putken tulisi kuitenkin sijaita 
seinän läheisyydessä max 200 mm etäisyydellä.  

Vaihtoehto 3 
Järjestelmälle voidaan toteuttaa myös parvekelaatan ulkopuolinen normaali sadeveden 
poistojärjestelmä, esim. parvekkeen katolta. Putket voidaan liittää liukulähtöjen avulla Vesivekin 
kulmikkaaseen K13 ja puolipyöreään P13 kouruun. Putkijärjestelmä pystyy  tuomaan vedet alas 
71 m2 vaakasuoralta pinnalta (ei palokoetestiä).

4. Palokoe, täytää EI60 vaatimukset

Järjestelmä ja siihen kuuluva VESIVEK-parvekekaivo pidättää paloa jopa 60 minuuttia eli läm-
mön nousu ylemmällä parvekkeella pysyy alle 180 Co. Yleisenä vaatimuksena on 30 minuutin 
palonpidätys.  

HUOM! EI60 vaatimus täyttyy ainoastaan silloin kun käytetään Vesivek RST 82/73 EI60 
parvekekaivon kanssa Vesivekin alumiinisia tai Vesivek RST-75 mm parvekeputkia ja parve-
keputken osia. Järjestelmä on testattu kokonaisuutena. Järjestelmälle on myönnetty VTT:n 
sertifikaatti VTT-C-10518-13. 
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6. Järjestelmän edut

•  Palokatko aina integroituna VEK 82/73 kaivoon, ei näkyvää palokatkoa. Taloudellisuus ja tur    
    vallisuus kun lasitus lisätään jälkeenpäin eikä mahdollinen palokatkon tarve tule esiin lasitus-
    ratkaisua tehtäessä. Läpäisee EI60 palokokeen ja pidättää paloa vähintään 60 minuutia. 
    Vaatimus EI30 kun lasitetaan parvekkeet. 

•  Jauhepolttomaalattu alumiini- ja rst-parvekeputket ovat pitkäikäisiä (30-50 v.) ja helppohoi-
    toisia.  
         
•  Mekaaninen kestävyys, samaa putkea voidaan käyttää alimman parvekkeen alla ns. ”potkun  
    kestävänä alastulona” .

•  Jäykkä putki, ei tarvita seinäkiinnikkeitä, jolloin voidaan sijoittaa muuallekin kuin aivan seinän  
    viereen. Tarvittaessa monipuolinen ja tukeva putkien seinäänkiinnitysjärjestelmä, joilla putki   
    voidaan kiinnittää 15-200 mm etäisyydelle seinästä. 

•  Alumiinisten parvekeputkien pulveripolttomaalaus, RR- ja RAL-sävyt, hyvä maalin pysyvyys. 

•  Kaivot ruostumatonta terästä, ei kutistu, jolloin läpiviennin ja laatan välinen sauma on    
    tiivis. 

•  Asennussarja elementtitehtaille, kaivot ovat suorassa ja samalla kohdalla.

7. Jäätymisen ehkäisy

Parvekeputkistot pyrkivät jäätymään talvella, koska aurinko lämmittää ylimmäisiä parvekkeita ja 
niiltä sulava vesi menee putkistoon jäätyen varjossa olevaan kylmempään kohtaan. Tämän vuok-
si järjestelmä suositellaan varustettavan sulanapitokaapelilla. 

Kohteet, joissa parvekkeen katon vedet johdetaan parvekkeiden läpikulkeviin putkiin, tulee 
ehdottomasti varustaa sulanapitokaapelein. Muulta katolta kuin parvekkeen katolta ei tule joh-
taa sadevesiä parvekkeen putkistoon vaikka ne varustettaisiin sulanapitokaapelein. 
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8. Kaivon asentaminen elementtitehtaalla / parvekekaivo Vesivek RST 82/73 EI60

Järjestelmän ulkonäön, toimivuuden ja asennettavuuden vuoksi on tärkeää että kaivot ovat suo-
rassa, samalla linjalla eikä kaivon kaksoisseinämän  sisään ei ole päässyt betonia. 

Jos laattoja valetaan useampiin muotteihin, tulee kaivo asentaa huolella samalle kohdalle kaik-
kiin muotteihin, muuten ei putkien asentaminen ole mahdollista. 

Kuva 4. Periaatekuva ja osat 

9. Asennuksen vaiheet

1. Kiinnitetään loiskekuppi muottiin ja sovitetaan vesiurat.
2. Kiinnitetään alakansi loiskekupin päälle kolmella ruuvilla.
3. Kaivon paksumpi pää painetaan alakannen päälle.
4. Kierrä yläkansi paikoilleen ja varmista, että kaivo on suorassa ja tukevasti kiinni.
5. Ennen parveke-elementin irroitusta kierrä yläkansi auki. Kiertämistä helpottaa yläkannessa   
    oleva hahlo. 
6. Muotti irroitetaan varovasti.


