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1 YLEISTÄ
JVA+ ja JVAeco+ muurauskannakkeet ovat CE-merkittyjä ja ne ovat tarkoitettu
muurauksen kannatukseen betoniseinästä. Kiinnitys suositellaan ensisijaisesti
tehtäväksi kemiallisilla ankkureilla. Mekaanisten jälkikiinnitysankkureiden käyttö
on mahdollista, jos kuormitukset ja kiinnitysalustan laatu sen sallii.
Jälkikiinnitysankkureiden suunnittelussa ja asennuksessa noudatetaan niiden
valmistajan ohjeita.
Seinäkiinnitykseen voidaan niin haluttaessa käyttää kiinnityskiskoa. Tällöin kisko
tulee yleensä asennettavaksi elementtitehtaalla seinäelementin (sisäkuori)
hiertopintaan. Näissä tapauksissa kiskon asentaminen betonipinnan kanssa
tasan ja suoraan edellyttää hyvin suunniteltua ja huolellista työtapaa.
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1.1 YLEISKUVAUS
Tämän käyttöohjeen JVA+ muurauskannakkeet koostuvat seinäkiinnitysosasta ja
siihen hitsatusta L-teräksestä, jonka päälle muurataan. JVA+ ja JVAeco+
konsoleiden erona on niiden seinäkiinnityksen kolmion muotoinen levy. JVAeco+
konsolin lämmönjohtavuutta on pienennetty kolmion muotoisella leikkauksella
keskellä.
JVAeco+FAR
JVA+FAR

JVAeco+F
JVA+F

1.2 TOIMINTATAPA
Seinä muurataan L-teräksen päälle, L-teräs ja seinäkannatusosa siirtävät
muurauksen painon betoniseinälle. F ja FAR kannakkeet mitoitetaan yleensä
niin, että ne kestävät myös muurauksen työnaikaisen painon ilman tuentaa. P ja
PAR tyyppien kannakkeet vaativat aina työaikaisen tuennan. Kannaketyypit on
esitetty kohdassa 2.1.
Esimerkkikuva: alin varvi FAR konsolilla ”nauhaikkunan” päällä
FAR

Jos muurauksen etenemä on tiedossa
suunnitteluvaiheessa, seinäkannatusosat pyritään
sijoittamaan alimmassa varvissa muurauksen
päätysaumoihin.
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Esimerkkikuva: toinen varvi FAR konsolilla ”nauhaikkunan” päällä

FAR

Ylemmissä varveissa
muurausta roilotaan
seinäkannatusosien
kohdalta.
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2 MITAT JA MATERIAALIT
2.1 KANNAKETYYPIT
Tässä käyttöohjeessa on esitetty 4 erilaista kannaketta:
FAR
- yleisimmin käytetty malli
- yleensä kaksi seinäkannatusosaa
ja esim.100mm alas laskettu L-teräs
• käytetään yleensä ikkuna-aukon
yläpuolella (apukarmi ja vesieristys
säilyvät ehjinä)
• ei yleensä vaadi työnaikaista
tuentaa, ellei toisin ole mainittu
• asennetaan peräkkäin yleensä siten,
että jätetään 20mm:in saumat
peräkkäisten osien L-terästen väliin
• pystysuuntainen säätövara +/30mm, kts. kohta 6
• syvyyssuuntainen säätö +/-10mm,
tapahtuu siirtämällä muurausta Lteräksen päällä syvyyssuunnassa

F
• kuten FAR ilman L-teräksen
alas laskua
• käytetään kun L-teräksen alas
laskuun ei ole tarvetta
* esim. aukottomien seinien
kannatuksessa välikannakkeena
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PAR
• kuten FAR, mutta koostuu
yhdestä seinäkannatus-osasta ja
esim. 100mm alas lasketusta Lteräksestä
• käytetään yleensä ikkuna-aukon
yläpuolella (apukarmi ja
vesieristys säilyvät ehjinä)
• mahdollistaa myös kaarevan
muurauksen; konsolit murtoviivana
• vaatii aina työaikaisen tuennan,
kunnes muurauslaasti on riittävästi
kovettunut ja muuraus on seinätason
suunnassa jäykistetty *)
• voidaan tukea alempaan
muuraukseen jos sen kannakointi
kestää tuennasta aiheutuvan
lisäkuorman
* esim. ikkuna-aukkojen väliin tuleva
yksittäinen kannake voi kallistua, kunnes
muuraus on edennyt ikkuna-aukon yläreunan yli,
jolloin se on vaakasuunnassa tuettu

P
• kuten F, mutta koostuu
yhdestä seinäkannatus-osasta
ja L-teräksestä
• käytetään kun L-teräksen alas
laskuun ei ole tarvetta
• vaatii aina työaikaisen tuennan,
kunnes muurauslaasti on riittävästi
kovettunut ja muuraus on seinätason
suunnassa jäykistetty *)
• voidaan tukea alempaan
muuraukseen jos sen kannakointi
kestää tuennasta
aiheutuvan lisäkuorman
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2.2 MITAT
Muurauskannakkeet suunnitellaan projektikohtaisesti.
Muurauskannakkeen syvyyssuuntainen mitoitus riippuu villan
paksuudesta, tuuletusvälin suuruudesta ja muurauksen
paksuudesta. Kannakkeen
syvyysmitta valitaan yleensä
niin, että muuraus tulee 15mm
L-teräksen etureunan ylitse. Lteräksen syvyysmitta, jonka
päälle seinä muurataan, on
yleensä muurauksen paksuus
- 5mm, eli esim. 130mm
muurauspaksuudella L-teräksen
syvyys on 125mm.
Muurauskannakkeen merkinnästä ilmenee kannaketyyppi,
kuormaluokka, kannakkeen syvyysmitta ja pituusmitta:

Valmistajan tunnus
(JVAeco+ tai JVA+)

JVAeco+330-1180-FAR/3,5 (L35x130x3.0) DX

Materiaali

Syvyysmitta
= Kannakeelementin syvyys

Kuormaluokka

L-teräksen pituus
= Kannake-elementin
pituus

Kannakeosassa on pystysuuntainen
säätövara +/-30mm, jonka toiminta on
esitetty kohdassa 6. Syvyyssuuntainen
säätö tapahtuu siirtämällä muurausta
L-teräksen päällä (maks.+/-10mm).
Alla olevassa taulukossa konsolin
ohjeellinen korkeus x kannake-elementin
syvyyden mukaan. Korkeus x tarkastetaan
tarvittaessa projektikohtaisen mitoituksen
yhteydessä.
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L-teräksen
poikkileikkausmitat

*) x

Kannaketyyppi
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Kuormaluokka
[kN]

3,5 kN

4,5 kN

7,0 kN

9,0 kN

10,5 kN

13,5 kN

*) x[mm]

Kannakeelementin syvyys
[mm]

150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
400 mm
200 mm
300 mm
350 mm
400 mm
425 mm
475 mm
500 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
425mm
475 mm
525 mm
250 mm
300 mm
425 mm
450 mm
475 mm
525 mm
575 mm

140-210 mm
220-270 mm
280-330 mm
340-450 mm
140-210 mm
220-330 mm
340-450 mm
140-210 mm
215-270 mm
280-330 mm
340-420 mm
430-450 mm
140-210 mm
220-270 mm
280-330 mm
340-370 mm
380-390 mm
400-420 mm
430-450 mm
140-210 mm
215-270mm
280-330 mm
340-370 mm
380-390 mm
400-420 mm
430-450 mm
140-210 mm
220-270 mm
280-330 mm
340-370 mm
380-390 mm
400-420 mm
430-450 mm
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”muurauksen etenemä” - 20mm (muurauksen etenemä = muurauskappaleen
pituus + päätysauman leveys).
• Esim. tiili NRT 270x130x75mm + päätysauma 10mm
o muurauksen etenemä 280mm => ”peruskonsoli” L=1100mm
• Esim. tiili RT 285x135x85mm + päätysauma 15mm
o muurauksen etenemä 300mm => ”peruskonsoli” L=1180mm
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2.3 MATERIAALIT
Muurauskannakkeet valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Käytettävä
terälaatu on austeniittis-ferriittinen (duplex) teräs 1.4062, 1.4162, 1.4362
EN10088-2 mukaan. Duplex-terästen mekaaniset ominaisuudet sekä
korroosionkestävyys ovat parempia kuin austeniittisilla ja ferriittisillä laaduilla.
Käytettävän teräslaadun myötöraja fy>400N/mm^2.

3 VALMISTUS
Muurauskannakkeet valmistetaan leikkaamalla teräslevystä ja hitsaamalla
valmistuspiirustusten mittojen mukaan.

4 KAPASITEETIT JA SALLITUT KUORMAT
JVA+ ja JVAeco+ muurauskannakkeiden kuormaluokat on määritetty
kokeellisesti ja laskennallisesti. JVA+ ja JVAeco+ muurauskannakkeet ovat CEmerkittyjä harmonisoidun tuotestandardin EN 845-1 mukaan.

10

semtu
4.1 MITOITUSPERIAATE
Konsoleiden kuormaluokka valitaan laskemalla yksittäiselle seinäkannatus-osalle
tuleva muurauksen omapaino, kuormitusleveys / seinäkannatusosa tulee aina
tapauskohtaisesti määrittää. Jälkikiinnitysankkurit mitoitetaan projektikohtaisesti
laskemalla ankkurille tuleva veto ja leikkaus, yhteisvaikutus tulee tarkistaa.
Ankkurin mitoitus/valinta tulee tehdä niiden valmistajan ohjeen mukaan, ankkurin
tulee olla CE-merkitty.

F ja P:
Muurauksen paino aiheuttaa
vetovoiman (ZEd) seinäkannatusosan yläreunassa olevalle
jälkikiinnitysankkurille ja
puristusvoiman (DEd)
seinäkannatusosan alareunassa olevalle puristuslevylle.
Seinäkannatusosan kiinnityspultin ja puristuslevyn välinen
korkeus (X) on vakioitu
kannakkeen syvyysmitan
mukaan.
FAR ja PAR:
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Seinään tuleva kiinnitys
suositellaan tehtäväksi
jälkikiinnityksenä. Kiinnitys
mitoitetaan yhtä aikaa
vaikuttaville
mitoitusvoimasuureille ZEd ja
FEd.

semtu
F ja FAR päältä:
Kuormitusleveys /
seinäkannatusosa =

La + L ü
2
2

Kuormitusleveys / seinäkannatusosa lasketaan
tapauskohtaisesti.

P edestä:

Kuormitusleveys

PAR edestä:
Kuormitusleveys
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4.2 KAPASITEETIT JA SALLITUT KUORMAT
Muurauskannakkeiden sallitut kuormat ovat kuudessa eri kuormaluokassa: 3,5
kN, 4,5 kN 7,0 kN, 9,0 kN, 10,5 kN ja 13,5 kN. Kuormaluokka tarkoittaa aina
muurauskannakkeen yhden seinäkannatusosan sallittua kuormaa.

5 KÄYTTÖ
Käytetään muurauksen kannatteluun betonisesti sisäkuoresta. FAR ja PAR
soveltuvat parhaiten ikkunoiden ja/tai oviaukkojen yläpuolisten pitkien
nauhamaisten muurausten kannatteluun. F ja P soveltuvat aukottomien seinien
kannatukseen.

5.1 KÄYTTÖPERIAATE
Kiinnitys betoniseen sisäkuoreen jälkikiinnitysankkureilla (tai kiinnityskiskot, kts.
kohdat 1 ja 6). Kannakeosassa on pystysuuntainen säätövara +/-30mm, jonka
toiminta on esitetty kohdassa 6. Syvyyssuuntainen säätö tapahtuu siirtämällä
muurausta L-teräksen päällä (maks.+/-10mm).

5.2 KÄYTÖN RAJOITUKSET
Kiinnitysalustana toimivan seinän betoniluokka tulee olla puristuslujuudeltaan
vähintään C25/30.

6 ASENNUS
Kiinnitys suositellaan ensisijaisesti tehtäväksi kemiallisilla ankkureilla.
Mekaanisten jälkikiinnitysankkureiden käyttö on mahdollista, jos kuormitukset ja
kiinnitysalustan laatu sen sallii. Jälkikiinnitysankkureiden suunnittelussa ja
asennuksessa noudatetaan niiden valmistajan ohjeita.
Seinäkiinnitykseen voidaan niin haluttaessa käyttää kiinnityskiskoa. Tällöin kisko
tulee yleensä asennettavaksi elementtitehtaalla seinäelementin (sisäkuori)
hiertopintaan. Näissä tapauksissa kiskon asentaminen betonipinnan kanssa
tasan ja suoraan edellyttää hyvin suunniteltua ja huolellista työtapaa.
Muurauskannakkeet asennetaan tämän kohdan ja mahdollisten kohdekohtaisten
ohjeiden mukaisesti kannakekaavion mukaisessa järjestyksessä.
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FAR konsoleiden asennus

Jälkikiinnitysankkuri

Muurauskannakkeen
säätölevy *), jolla
korkeussäätö +/-30mm

U-prikka ja
jälkikiinnitysankkurin mutteri

Jordahl JVA+ / JVAeco+
muurauskannake

Puristuslevy: Seinäkannatusosan alareunan puristuslevyn tulee olla kiinni betonipinnassa. Tarvittaessa tämän levyn
alle asennetaan teräslevy(jä), joilla konsoli oikaistaan suoraan esim. seinäpinnan epätasaisuuksista johtuen.
Teräslevyt tulee esim. hitsata konsoliin
tai jälkikiinnitysankkurilla seinään.
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Betonin pinta

Muurauskannakkeen takana hahlot,
joihin säätölevyn kulma tukeutuu
Hahlon valinnalla karkeasäätö
U-prikka

Mutteri

Jälkikiinnitysankkuri

Säätölevy, *) HUOM! oltava
kuvan mukaisesti
suorassa ja kiinni seinässä
ja konsolissa. Lisäksi
säätölevyn yläreunan
kanttauksen tulee olla
kunnolla konsolin hahlon
pohjassa.

Korkeuden hienosäätö säätölevyä
liikuttamalla sivuttaissuunnassa,
esim. vasaralla

Muuraus FAR konsolille
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7 ASENNUKSEN VALVONTA
Muurauskannakkeiden asennuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin
asioihin:
- konsolin seinäkiinnitysosan ja betonin välissä oleva DX-säätölevy on
asianmukaisesti asennettu, eli:
o säätölevy on suorassa ja kiinni tiukasti sekä seinässä että
konsolissa
o säätölevyn yläreunan kanttaus konsolin takareunan hahlon
pohjassa
o säätölevyn ja betonin väliin voidaan tarvittaessa laittaa täytelevyjä,
joiden paikoillaan pysyminen on varmistettava mekaanisesti esim.
kiila-ankkureilla.
- U-prikka mutterin alla konsolipäätä vasten, estäen konsolin leviäminen
- konsolin alareunan puristuslappu tiukasti kiinni seinärakenteessa, joko
suoraan betonia vasten tai välissä olevia täytelevyjä vasten (nämä
mahdollisesti tarvittavat täytelevyt eivät kuulu toimitukseen, määrät ja
paksuudet tapauskohtaisia ja niiden paikoillaan pysyminen varmistettava
mekaanisesti)
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Kannakepositioiden sijoittelu tulee tarkastaa asennuskaaviosta:
- kaaviossa esitetty kannakkeen positionumero, kannakkeen L-teräksen
pituus ja kannakkeiden L-terästen väliin jäävän sauman mitta
- asennettaessa on tarkkailtava että oikeat kannakepositiot tulevat niille
kaavioissa esitettyihin paikkoihin
Esimerkki muurauskannakkeiden asennuskaaviosta
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