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1. YLEISTÄ
RVK- ja TSS-lepotasokannakkeet ovat leikkausvoimia siirtäviä osia, jotka
asennetaan elementtiin ennen niiden valua. Ne koostuvat aina kahdesta sisäkkäin
asetetusta suorakaide- tai neliöputkipalkista, joista sisimmäinen liu’utetaan
seinäelementissä olevaan varaukseen. Sisäputken liikuttaminen RVK- konsoleissa
tapahtuu ulomman putken yläpinnassa olevan varauskolon läpi tulevan
terästapin/kuusioruuvin avulla, joka on kiinnitetty sisäputken yläpintaan pystyyn.
TSS-kannakkeissa sisäputkea liikutellaan kahdella ohuella vetoköydellä, toisella
liu’utetaan sisäputki seinävaraukseen ja toisella se saadaan palautettua takaisin
ulkoputken sisälle. Sisäputkeen seinäelementistä kohdistuva tukireaktio otetaan
laatassa vastaan lisäraudoituksen avulla.
Lepotasokannakkeet lukitaan oikeaan asentoon jälkivalulla. TSS-kannakkeessa on
lisäksi yläpinnassa reikä seinä- laattaelementin sauman kohdalla. Reikään voidaan
haluttaessa laittaa kuusioruuvi, jolloin varmistutaan että sisäputki ei pääse
liikkumaan. RVK-konsolit voidaan varmistaa asennuksen jälkeen kiilaamalla
sisäputki varauskolosta paikoilleen.
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1 MITAT JA MATERIAALIT
1.1 RVK-101
ETA-11/0346
Mitat:

Konsoli

Laatan paksuus ”t” [mm]
265

RVK-101

Konsoli
RVK-101

200

L
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

348

295

193

152

Materiaalit:
Putkipalkit:
Levyosat:
Pintakäsittely:
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Reunaetäisyys ”k” [mm]
>180
>300
180
L4
[mm]
90

Kestävyys [kN]
100
85
75

h
[mm]

h1
[mm]

b1
[mm]

b2
[mm]

70

140

130

51

Betoniluokka

ulkoputki
bxhxt [mm]
120*60*4.0

S355
(S235)
käsittelemätön, erillistilauksesta kuumasinkittynä

C35/45

sisäputki
bxhxt [mm]
100*50*6.0

1.2 TSS-41 JA -101
ETA-11/0346
Mitat:

Konsoli

Laatan paksuus ”t” [mm]

TSS-41 ZN

150
265

TSS-101 ZN

Konsoli
TSS 41 ZN
TSS 101 ZN

200

L
[mm]
320
345

L1
[mm]
275
295

Materiaalit:
Putkipalkit:
Levyosat:
Pintakäsittely:

Reunaetäisyys ”k” [mm]
240
160
>180
>300
180

Kestävyys [kN]
40
35
100
85
75

L4 [mm]
80
90

ulkoputki bxhxt [mm]
80*50*4.0
120*60*4.0

Betoniluokka

C35/45

sisäputki
bxhxt [mm]
70*40*4.0
100*50*6.0

S355
(S235)
kuumasinkitty
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1.3 VARUSTEET
1.3.1 RVK Varausmuotit
RVK-varausmuotit on tarkoitettu suuriin tuotantoeriin teräsmuotin yhteydessä käytettäväksi.
Varausmuotin mitoilla voidaan myös valmistaa seinävaraus omatoimisesti.
RVK 40 Varausmuotti

RVK 100 Varausmuotti
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1.3.2 RVK Boxit
RVK Boxi 40
Seinävaraukseen asennettava kumielastomeerista valmistettava askeläänieristysosa, jonka
kovuus on Shore 60.

RVK Boxi 100
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1.3.3 RVK/TSS-laipat
Laipat on valmistetaan kumielastomeerista ja niiden kovuus on Shore 60.
TSS 41

RVK-101, TSS-101

TSS-102
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1.3.4 RVK Asennuslevy
Materiaalina Masticord.

1.3.5 PE-TULPAT

Polyeteenista valmistettu tulppa, jota voidaan
käyttää apuna muottiasennuksessa tai esim.
talvisuojana varastoinnissa.
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1.3.6 TALVISUOJAT
Talvisuoja on EPDM POS 300/60:sta valmistettu tulppa, jota voidaan käyttää talvisuojana
varastoinnissa. Hylkii vettä ja ehkäisee veden ja lumen pääsyn konsolin sisään
varastoinnin aikana.
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2 KESTÄVYYDET JA SALLITUT KUORMAT
ETA-11/0346

2.1 Mitoitusperiaate
RVK- ja TSS- konsoleiden kestävyydet ovat määritetty perustuen laskelmiin ja
testeihin Euronormin mukaisesti ja ne ovat ETA-hyväksynnän kautta CE-merkittyjä.

2.2 Kestävyydet
Alla olevassa taulukossa on esitetty lepotasokannakkeiden leikkauskestävyydet
pystysuuntaiselle kuormalle.
Konsoli
RVK-101
TSS-41 ZN

Laatan paksuus ”t” [mm]
265
200
150
265

TSS-101 ZN

200

Reunaetäisyys ”k” [mm]
>180
>300
>180
240
160
>180
>300
>180

Kestävyys [kN]
100
85
75
40
35
100
85
75

Betoniluokka

C35/45
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3 Askeläänien vaimennus
Vuosina 2006-2013 tehtyjen testien ja tuotekehityksen pohjalta
esitetään seuraavia ratkaisuja porraskäytävästä huoneistoon
kuuluvien askeläänien vaimentamiseksi.

Kuva 1 TSS/RVK + RVK-laippa

Mittaukset on tehty erityyppisissä rakennuksissa ja sekä
paikallavalu että elementtiportaille, ja ne osoittavat että
kun lepotasolaatan ja seinän väli on kokonaan juotettu kiinni,
vaihtelee askeläänitasoluku yleensä välillä 65-70 dB (”lähtötaso”).
(Sintef Byggforskin julkaisu 2-2006 nr 532.241).
Testeissä on saatu askeläänitason alenemalle seuraavia arvoja:
Ratkaisu
Alenema Askeläänitasoluku,
testien pohjalta
lähtötasoon
TSS 102 + TSS 10220-25 dB *)
42 dB
laippa (Kuva 2)
TSS/RVK 101 + RVK12-15 dB *)
58 dB
laippa 101 tai TSS 41 +
RVK-laippa 41 (Kuva 1)
Pelkkä TSS tai RVK
5-8 dB **)
65 dB
Masticord levy putken
8-12dB **)
< 62dB
alla seinässä (Kuva 3)
RVK-boxi seinä8-12dB *)
< 62dB
varauksessa (Kuva 4)
*) juotosvalu vain RVK-laipan tai RVK-boxin laipan alueella,
muualla laatan ja seinän sauma tulee olla auki. (Jos väli on
juotosvalettu askeläänitason alenema on merkittävästi pienempi)
**) laatan ja seinän sauma ilman juotosvalua (Jos väli on
juotosvalettu, askeläänitason alenema on merkittävästi pienempi)

Kuva 2 TSS 102 + TSS 102-laippa

Kuva 3 Masticord levy
seinävarauksessa

Kuva 4 RVK-boxi seinävarauksessa

Esimerkki raja-arvoja asuinrakennuksen askeläänitasoluvulle uudisrakennuksessa Suomessa
(RakMK C1 ja SFS 5907). Huom. SFS 5907 on suositus jonka noudattaminen on vapaaehtoista,
mutta joka mahdollistaa akustiikaltaan viranomaismääräyksiä paremman rakennuksen suunnittelun:
Tila
Luokka A
Luokka B
Luokka C
(SFS 5907) (SFS 5907) (RakMK C1)
Rakennuksessa olevasta liike-, toimisto-,
43
43
49
ravintola-, tai muusta meluisasta tilasta tai
autotallista asuinhuoneistoon
Rakennuksessa olevasta tanssiravintolasta,
33
38
43
yökerhosta tai muusta vastaavasta tilasta
asuinhuoneistoon
Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista
43
49
53
asuinhuoneeseen tai keittiöön, yleensä
Toista huoneistoa palvelevasta uloskäytävästä
49
53
63
asuinhuoneistoon
Asuinhuoneiston tiloista vähintään yhteen
58
63
huoneeseen asuinhuoneiston sisällä
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4 Raudoitukset
4.1 Lisäraudoitukset
Lepotasokannakkeen asennuksen
yhteydessä asennetaan seuraavat
osan tyypin ja kestävyyden mukaiset
lisäraudoitukset: (kuvissa merkintä cv
tarkoittaa suojabetonipeitepaksuutta)
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4.1.1 RVK- ja TSS-101 ZN
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4.1.2 TSS 41 ZN
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5 ASENNUS
5.1 Osien asennus muottiasennus
Osat asennetaan muottiin siten, että suojabetonipeitevaatimus täyttyy ja osa pysyy
valun ajan paikoillaan. RVK-kannakkeet asennetaan niin, että kannakkeen
yläpinnan varaus sisäputken tappia varten tulee laatan yläpintaan. Varaus tulee
suojata ja tukea valupaineelta täyttämällä se esim. polystyreenillä ja teippaamalla se
umpeen. Suojaus on hyvä jättää paikoilleen asennukseen saakka, koska esimerkiksi
pitkään varastoitaessa ulkotiloissa se pienentää kondensaation ja sen aiheuttaman
korroosion ja jäätymisvaurioiden mahdollisuutta. Laatan reunaan muottiin
kiinnitetään viistettyreunainen ohjauspala, joka sopii tiiviisti ulkoputken sisälle.
Ohjauspalan mitat ovat RVK-101; 112x52.
TSS-konsolit tulee asentaa muottia vasten siten, että osan pinnan etäisyys valun
pinnasta on TSS 100 konsolilla: h> 70mm, TSS-41 konsolilla: h> 50mm. Laatan
reunaan muottiin asennetaan viistettyreunainen ohjauspala, joka sopii tiiviisti
ulkoputken sisälle. Ohjauspalan mitat ovat TSS-41; 72x42 ja TSS-101; 112x52.
Lepotasokannake kiinnitetään muottiin joko puristimen avulla tai sitomalla
raudoitukseen niin että se pysyy valun ajan paikoillaan. TSS:n vetoköydet laitetaan
kannakkeen sisälle ennen sen asennusta muottiin. Puristinta käytettäessä, se tulee
poistaa valusta pian tärytyksen jälkeen.

Lepotasokannakkeiden vaatimat lisäraudoitukset tulee asentaa
rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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5.2 Lepotasolaatan asennus
Lepotasolaatan asennus tapahtuu liu’uttamalla kannakkeen sisimmäinen putki
seinäelementissä olevaan varaukseen. Sisäputken liikuttaminen RVK-kannakkeissa
tapahtuu ulomman putken yläpinnassa olevan varauskolon läpi tulevan
terästapin/kuusioruuvin avulla, joka on kiinnitetty sisäputken yläpintaan pystyyn.
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TSS-kannakkeissa sisäputkea liikutellaan kahdella ohuella vetoköydellä, toisella
liu’utetaan sisäputki seinävaraukseen ja toisella se saadaan palautettua takaisin
ulkoputken sisälle.

Lepotasokannakkeet lukitaan oikeaan asentoon jälkivalulla. TSS-kannakkeessa on
lisäksi yläpinnassa reikä seinä- laattaelementin sauman kohdalla. Reikään voidaan
haluttaessa laittaa kuusioruuvi, jolloin varmistutaan että sisäputki ei pääse
liikkumaan. RVK- kannakkeet voidaan varmistaa asennuksen jälkeen kiilaamalla
sisäputki varauskolosta paikoilleen.
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6 ASENNUKSEN VALVONTA
Asennuksen valvonnassa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
 Riittävä tukipituus
o TSS-konsoleissa sisäputken yläpinnassa valkopunaraidallinen teippaus,
jonka näkyessä seinä- ja laattaelementin saumasta, riittävä tukipituus on
saavutettu
o RVK-konsoleissa sisäputken yläpinnassa olevan terästapin ollessa varauksen
etureunassa kiinni sisäputki on uloimmassa asennossa
 Juotosvalun tunkeutuminen sekä konsoliputken sisälle, että laatan ja seinän
saumaan
 Mahdollinen sisäputken ”lukitus” suunnitelmien mukaisesti:
• TSS:llä sisäputken reikään asennettavalla kuusioruuvilla
• RVK:ssa kiilaamalla varauskolosta sisäputki ulkoputken päätytopparia
vasten
 Suunnitelmien mukaiset lisäraudoitukset osan ympärillä

7 Piirustusmerkinnät

Osa merkitään piirustukseen käyttäen sen tunnusta, josta ilmenee sen tyyppi ja
laskentakestävyys. Piirustukseen merkitään jokin seuraavista tunnuksista:
 RVK 101
 TSS 101 ZN
 TSS 41 ZN
RVK-kannakkeet ovat normaalisti pintakäsittelemättömiä (=”mustia”), mutta niitä
toimitetaan myös kuumasinkittynä tilauksesta. TSS-konsolit ovat aina
kuumasinkittyjä.
Tämän käyttöohjeen lepotasokannakkeet ja varusteet löytyvät autocad-kuvakkeina
Semtun internet-sivuilta ladattavasta autocad-menusta.
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