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Halltex pinnoitusratkaisut
Halltex Oy valmistaa erilaisia julkisten tilojen sisäverhouksessa käytettäviä tuotteita, joille
on yhteistä levyn ja pinnoitteen yhdistäminen toisiinsa jo valmistusvaiheessa.
Koska kyseessä on tilaustuotanto, pinnoitettava materiaali voidaan määritellä tarvittavien
ominaisuuksien mukaan. Saatavilla on erilaisia vinyyli-, kuitukangas-, tekstiili-, maalauskalvo- ja melamiinipinnoitteita.
Pinnoitteen valintaan vaikuttavat esteettisten seikkojen ohella valmistusmäärä sekä pinnalle asetettavat kulutuksenkesto- ja palosuojausvaatimukset.
Seinä- ja kattopintojen lisäksi valmispintaisia levyjä käytetään esimerkiksi ilmoitustauluissa.

Käyttökohteet

Paloluokitus

•
•
•
•
•

• Valittujen materiaalien mukaan
• Useita pinnoitteita on mahdollista saada
paloluokkaan B-s1, d0 asti
• Myös IMO-luokitellut pinnoitteet mahdollisia

Järjestelmäseinät
Tilaelementit
Alakatot
Seinäkkeet
Pintasaneeraukset

Pinnoitettavat materiaalit
•
•
•
•

Kartonkikipsilevy (esim. Knauf ja Gyproc)
Kuitukipsilevy (esim. Rigidur ja Fermacell)
Lastulevy
MDF ja muut puukuitulevyt

Levyn mitat
• Pituus 2000...4000 mm, lyhyemmät kappaleet toteutetaan pidemmistä aihioista
ja paloitellaan pinnoitusprosessin jälkeen
• Leveys 280...1220 mm
• Paksuus 5...40 mm

Pinnoitusvaihtoehdot

Kiinnitys

• Tasopinta + alletaivutus tarvittaessa
• Pinnoitettu pontti
• 2-puoleinen pinnoitus

• Valmispintaiset levyt kiinnitetään yleensä
liimaamalla, listojen avulla tai piilokiinnikkeillä (järjestelmäseinät)

Reunamuodot
Pinnoituslinjan profilointiyksiköllä saadaan
koneistettaville materiaaleille suoran reunan tilalle tarvittaessa jokin seuraavista
vaihtoehdoista: viiste, pyöristys tai pontti.

Suoraan vanhan pinnan päälle kiinnitettävä
vinyylipintainen kartonkikipsilevy on nopea,
kestävä ja turvallinen ratkaisu toimistojen ja
käytävien pintojen uudistamiseen (kuva).
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Valmiiksi pinnoitetun levyn etuja
• Valmiiksi pinnoitetun levyn asentaminen
on helppoa ja nopeaa
• Useat paikalla tehtävät työvaiheet, kuten
seinäpohjien tasoitus, saumaus, hionta,
pohjamaalaus ja tapetointityöt voidaan
korvata yhdellä tehdasvalmiilla ratkaisulla. Tämä johtaa nopeampiin aikatauluihin
ja pienempiin kokonaiskustannuksiin.
Erityisesti korjauskohteissa tästä on merkittävää hyötyä, koska remontin kesto
lyhenee ja työssä syntyvän lian ja pölyn
määrä pienenee.
• Valmispintainen levy voidaan valmistaa
haluttuun katkaisupituuteen jo tehtaalla.
Näin säästetään työtä ja pienennetään
syntyvän jätteen määrää työmaalla.
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Halltex sisustuslevyt
Halltex on huokoista puukuitulevyä, jossa
on sideaineena puussa luonnostaan oleva
ligniini. Huokoisuuden ansiosta Halltex parantaa akustiikkaa ja lämmöneristystä. Halltex sisustuslevyissä on tehdasvalmis pinta.
Halltex-levyjä käytetään sisäverhouslevyinä
uudis- ja korjausrakentamisessa, akustiikkalevyinä sekä kiinnityspintoina.

ASENNUS

Tekniset tiedot
•
•
•
•

PERINNELAATAT JA -LEVY

paino n. 3,5 kg/m
lämmönjohtavuus 0,049 W/m2K
ääneneristävyys 22 dB
M1-luokitus: tekstiilipintaiset seinälevyt
(Villa, Jäkälä, Naava, Pellava) ja kattolevyt
(Hovi, Kartano, Ritilä)
• paloluokat: Kattolevyt (Hovi, Kartano, Ritilä) D-s2, d0, seinälevyt E
2

Seinälevyt

Halltex-perinnelaatat on kattopintaratkaisu remontoijalle, joka kunnostaa esim.
rintamamiestaloa vanhaa kunnioittaen.
Perinnelaatoissa on hiottu, puhdas kuitulevypinta. Perinnelaatat on aina kiinnitettävä
ennen maalausta. Kiinnitys liimaamalla tai
viimeistelynauloilla (kannanreiät kitataan);
pontilliset myös hakasilla.
Perinnelevyä on saatavana myös seinälevynä. Levyssä on suorat ponttaamattomat
reunat.

Kiinnitetään liimaamalla. Levyjen sivuille
vedetään 30 mm:n etäisyydelle reunasta
liimaraita. Keskelle liimatäplitys 200 mm:n
välein. Ponttisaumaisten levyjen kiinnityksessä voidaan käyttää apuna nitojaa, jolloin
levyt pysyvät paremmin paikoillaan ennen
liiman kuivumista.

Koot ja pakkaukset

Leveys, mm

600

580

400

600

600

Kattolevyt

Pituus, mm

2550/3000

2550/3000 1800

400

600

2550/3000

Paksuus, mm

12

Asennetaan vanhan pinnan päälle tai alusrimoitukseen. Rimoitus tehdään 280 mm:n
jaolla. Kiinnitys rakennusnitojalla 100 mm:n
välein. Niitin pituus vähintään 12 mm.

Seinälevyt

Kattolevyt Perinnelaatat

Perinnelevy

Villa, Jäkälä,
Taru, Taika, Hovi,
Naava, Pellava, Kota, Tuohi, Kartano,
Juutti
Kelo
Ritilä
280

12

12

12

12

12

Määrä, m2/pak. 6,12/7,2

5,92/6,96

4,03

1,92

2,88

6,12/7,2

Saumatyyppi

ponttisauma

ympäripontattu

puskusauma
puskusauma suora
(viistetty reuna) (viistetty
reuna
tai pontattu
reuna)
(avosauma)

4

8

12

puskusauma

Levyjä, kpl/pak. 4

8

4

Pinta-alat ilmoitettu todellisen peiton mukaan

SEINÄLEVYT, kuitutapettipintaiset

Taru 03

Taru 05

Taru 09

SEINÄLEVYT, tekstiilipintaiset

Taru 010
SEINÄLEVYT, vinyylipintaiset

Villa 01

Villa 02

Villa 03

Taika 02

Taika 03

Taika 04

Jäkälä

Naava

Pellava

Kelo 01

Kelo 02

Kelo 03

Kota 01

Kota 02

Juutti

Tuohi 01

Tuohi 02

KATTOLEVYT

Hovi

PERINNELAATTA

Kartano

Ritilä

Perinnelaatta
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Ponttisauma

Puskusauma
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Halltex Ovet
ULKO-OVET, useimmat ovet saatavina maalattuina sekä tiikki-, tammi- ja mäntyviilutettuina

Heta 01 RR21

Heta 02 542X

Heta 03 RR23

Silja 523X

Simeoni valk.

Timo valk.

Lauri valk.

Siiri 01 RR23

Siiri 02 RR32

Siiri 03 582X

Sanni 02 523X

Juhani valk.

Paavo valk.

Usko valk.

Toivo 01 RR21

Toivo 02 542X

Toivo 03 RR29

Toivo 04 M436

Tuomas valk.

Aino valk. lasi

Anna valk.

Aapo tiikki

Tuomas tiikki

Usko tiikki

Esko tiikki

Aleksi valk. lasi

Marleena valk.

Simeoni mänty

LEVIKKEET, useimmat mallit saatavina maalattuina sekä tiikki- ja mäntyviilutettuina. Levikkeiden lasiaukot tasataan ovimallin
mukaan. Levikkeet voidaan valmistaa sekä kiinteinä että avattavina.

L01

L02

L03

L04

L05
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L07
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Halltex Ovet
ULKO-OVET JA PARVEKEOVET

PARVEKEOVET

• Mitat: 9 x 21 ja 10 x 21
(pariovet: 14 x 21, 16 x 21 ja 18 x 21)

Kaikki ovet saatavina maalattuina sekä tiikki-, tammi- ja mäntyviilutettuina. Saatavilla
myös 18 M ja 20 M valoaukoilla.

• Runko: mänty
• Pinta: maalattu HDF, puuvalmis mänty tai
käsitelty tiikki- tai tammiviilu
• Lukko: Abloy LC 102 lukkorunko ilman
pintaheloja, säädettävä vastarauta
• Saranat: korkeus- ja sivuttaissäädettävät
turvasaranat
• Karmi: puuvalmis, kuultokäsitelty tai maalattu mänty 42 x 110 mm, Venla parvekeovissa 54 x 110 mm (saatavissa myös 130,
170 ja 210 mm)
• Lasitus: 3K selektiivieristyslasi + argon +
komposiittivälilista.
Keskimmäinen lasi vakiona koristelasia.
Venla parvekeovissa kirkkaat lasit.
• Kynnys: kovapuuta
• Lämmöneriste: freoniton polystyreeni.
Koko oven eristysarvo vakio-ovilla ikkunakoosta riippuen 0,75...0,91 W/m2K.
Saatavissa myös 80 mm paksulla rakenteella, jolloin U-arvo 0,65...0,80 W/m2K.

Venla valk. 12M

Venla valk. 14M

Venla valk. 16M

Venla valk.tasapariovi

AUTOTALLINOVET
Ovet saatavina maalattuina, tiikki- tai mäntyviilutettuina. Saranoidun, perinteisen autotallinoven tiivistys- ja eristysratkaisu on parempi verrattuna nosto- ja kippioviin. Kynnyksen
kanssa asennettuna autotallinovella saavutetaan normaalilta ulko-ovelta vaadittava lämmöneristävyys.

• Tiiviste: silikonia

Räätälöinti
Halltex-ovien valmistumenetelmä mahdollistaa myös vakiomalleista poikkeavat ratkaisut: mittaovet, erikoisväriset ovet sekä
mallien ikkuna- ja varustelumuutokset.

Toimitus
Mäntyovet toimitetaan puuvalmiina ja ne
on käsiteltävä ennen asennusta. Tiikki- ja
tammiovet on käsitelty jo tehtaalla. Ovet on
asennettu valmiiksi karmeihin. Asennus- ja
käsittelyohje oven mukana.

Aapo tiikki

Aapo valk.

Takuu ja laadunvalvonta

Simeoni harmaa

Rakenne

Halltex-ovet valmistetaan ulko-ovia koskevien normien ja standardien mukaisesti
ja ne ovat CE-merkittyjä. Ovet täyttävät
Suomessa ulko-ovilta vaadittavat tiiviys- ja
eristävyysmääräykset, mikä on varmistettu
hyväksyttyjen luokituslaitosten tekemin
testauksin. Oikein asennetuille ja käsitellyille oville annetaan 3 vuoden rakennetakuu
ja 12 vuoden suoranapysymistakuu.

VAKIOVÄRIT
Vakioväreihin on valittu yleisimmin ovissa käytetyt sävyt. Värin voi valita myös jostain yleisesti käytetystä värikartasta, mutta vakiovärit
tarjoavat edullisemman hinnan ja usein nopeamman toimitusajan.

Tummanruskea
RR32

Ruskea
542X

Tummanharmaa
RR23

Vaaleanharmaa
RR21

Sininen
M436

Vihreä
582X

Värimallien sävyt saattavat poiketa alkuperäisistä. Halltex Oy pidättää oikeudet muutoksiin.

MARKKINOINTI, VALMISTUS JA MYYNTI
Halltex Oy
Verstastie 1
41500 Hankasalmi
Puhelin 0207 920 380
halltex@halltex.fi
www.halltex.fi
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Beige
523X

Punainen
RR29

