
Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto 

on aina helposti saatavana.

Märkätilankarmi 

Käyttökohteet

PW Märkätilakarmi on tarkoitettu käytet-

täväksi oviaukoissa, joissa karmi on alttiina 

kosteudelle, vahvoille pesuaineille, kovalle 

kulutukselle, sekä märkätiloihin, jossa ve-

deneriste tulee liittää karmiin.
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Ominaisuudet ja edut

• �PW Märkätilakarmi on saatavissa 60-200mm seinän leveyksille.

• �Karmin päissä olevien korkosäätöruuvien ansiosta, ristimittasäätö 

on yksinkertaista ja nopea toteuttaa. 

• �Saatavana kiinnikesarja, joka mahdollistaa helpon ja nopean asen-

nuksen epätasaiseen, tai vinoon harkko-/betoniseinään ja puurun-

koon. Kiinnikesarjan ansiosta karmia on myös helppo jälkisäätää.

• �Seinän paksuuden mukaan säätyvä valmis smyygilistoitus, joiden 

asennus toteutetaan pelkästään painamalla, ilman mekaanista 

kiinnitystä (kts. kuva).

• �Karmin ja oven välissä suuremmat välyset korvausilmaa varten.

• �Vedeneristys saadaan liitettyä helposti karmiin, ilman karmin 

sotkemista. 

• �Listan alle jää tuulettuva ilmakanava.

• �Karmipuu on tehty kierrätysmateriaalista.

• �Karmin ensisijainen tarkoitus on ohjata karmin ja seinän välissä 

oleva kosteus kylpyhuoneen puoleisen lattian vedeneristeen päälle. 

Jos tämä ei onnistu, kosteus ohjataan kynnyksen ja lattian päälle 

niin, että se ei kumminkaan pääse karmin taakse.

• �Pintakuori on helppo irrottaa ja se voidaan uudelleen kierrättää. 

Karmissa ei ole käytetty kittiä eikä maalia.

• �Tuotteessa QR-koodi asennusohjeeseen, PW:n sivuilla myös lisätie-

toa asennusinfo- ja tietopankki -välilehdillä

• �Karmin pintaosa on alapäästä n. 5 mm pidempi kuin puusydän, 

jolloin se estää kosteuden imeytymisen puuhun. 

Asennusohje:

1. Tarkista karmin paikka oviaukossa oheisista mitoituskuvista (kat-

so kuva 1). Karmin paikan määrää seinän vahvuus.

2. Asenna tasosäätölaipat pystysuoraan samaan linjaan. Sarana-

puolelle 5 kpl ja lukkopuolelle 4 kpl (katso kuva 2).

3. Nosta karmin pystypuut ja yläpuu paikoilleen. 

4. Säädä karmin yläpuu vaakasuoraan karmin alapäässä olevilla 

säätöruuveilla (katso kuva 4)

5. Kiinnitys betoni-/kevytbetoni-/tiiliseinään, karmin asennusset-

ti (katso kuva 5): Poraa 8 mm betoniporalla karmin läpi siten, että 

betoniin tuleva reiän syvyys = seinätulpan pituus. Paina tulppa 

karmiruuvin avulla karmin läpi asennusreikään (pohjaan asti). 

Kiristä ruuvi siten, että karmi kiinnittyy tukevasti tasosäätölaippo-

ja vasten. Varmista, että karmi on suorassa ja säädä tarvittaessa 

suoruus tasosäätölaippojen avulla. 

Kiinnitys puuseinään:  Ruuvaa karmiruuvit karmin läpi puu-

runkoon siten, että karmi kiinnittyy tukevasti tasosäätölaippoja 

vasten. Varmista, että karmi on suorassa ja säädä tarvittaessa 

suoruus tasosäätölaippojen avulla. Puurunkoon kiinnittäessä 

jätetään kiinnikkeiden muovitulpat pois.

6. Vedeneristys voidaan liittää karmiin tiiviisti PCI Pecitape Object 

vedeneristenauhan avulla (katso kuva 6). Kiinnitä noin puolet 

nauhan leveydestä vedeneristeellä (PCI Lastogum tai PCI Seccoral 

2K Rapid) seinäpintaan. Vedeneristeen kuivuttua, paina nauha 

karmiuraan ja lukitse peitelistalla. Leikkaa tarvittaessa nauhaa 

kapeammaksi, että nauha ei jää pussille.

märkätilakarmit, -ovet ja -kynnykset
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