
KANALISATSIOONITUULUTUSE 110P/500 FLOW 
KOMPLEKT LAMEKATUSELE

Kasutusala: 
Isoleerimata kanalisatsioonituulutuse komplekt koos FLOW-
sarja vihmamütsi ning bituumeni kõrge läbiviiguga
lamekatusele. Kasutatakse bituumenrullmaterjalist
lamekatuste puhul nii kanalisatsiooni õhutustoruna kui ka 
pööningu ja katusekonstruktsiooni ventileerimiseks. 

Mõõdud: 
Kanali siseläbimõõt Ø 110 mm, kõrgus katusepinnast 863 mm.

Komplektis: 
Tuulutustoru koos kinnituskruvidega, FLOW-vihmamüts, 
bituumen kõrge läbiviik.

Kirjeldus:
VILPE® TUULUTUSTORU 110P/500 on 500 mm kõrgune ja 110 mm läbimõõduga
polüpropüleenist valmistatud isoleerimata tuulutustoru, mida kasutatakse nii kanalisatsiooni
õhutustoruna kui ka pööningu ja katusekonstruktsiooni ventileerimiseks.
Pööningu ja katusekonstruktsioonide tuulutamiseks ning ventilatsiooni väljapuhketoruna
kasutamiseks on komplektis lisaks tuulutustoru ülemisse otsa kinnituv VILPE® FLOW 
VIHMAMÜTS 110. FLOW-sarja vihmamütsidel on tänu tootearendusele ja testimisele võrreldes
eelneva mudeliga kohati kuni 40% väiksem õhuvoolu takistus, mis tagab otse ülespoole
suunatud õhuvoolu ning ainulaadselt hea sademevee-eralduse. 
VILPE® BITUUMENI KÕRGET LÄBIVIIKU kasutatakse tuulutustoru veetiheda alusena tema
paigaldamisel bituumenrullmaterjalist lamekatusele, mille kalle on väiksem kui 1:5 ( alla 11,5˚). 
Tuulutustoru kinnitatakse katuseläbiviigu külge komplektis sisalduvate tihendiga kruvidega. 
Läbiviigu ääriku laius on 150 mm ning vertikaalse osa miinimumkõrgus 200 mm. Käesolev
katuseläbiviik sobib ka VILPE® 110-160 mm siseläbimõõduga katuseventilaatoritele ja 
väljapuhketorudele ning antennikaelusele 12-100 mm. 
Märkus: Kui on tegemist PVC-rullmaterjalist katusekattega, siis tuleb kasutada lisaks
komplektile toodet VILPE® COLLAR PVC-KRAE ( tootekoodid: helehall 75702 ja hall 75703)

Tehnilised näitajad:
• Kanali siseläbimõõt Ø 110 mm 
• Materjal Polüpropüleen
• Komplekti kaal, bruto/neto 8.09 / 6.49 kg



KANALISATSIOONITUULUTUSE 110P/500 FLOW 
KOMPLEKT LAMEKATUSELE

Tuulutustoru

Paigaldus:
Paigaldage lahtiselt VILPE® tuulutustoru bituumen kõrge läbiviigu peale ning asetage nad koos
kanalisatsiooni/ventilatsioonitoru kohale, veendumaks et tuulutustoru alumine ots ühildub
sobivalt kanalisatsiooni/ventilatsioonitoruga (tuulutustoru alumise otsa kõrgus katusepinnast
143 mm, arvestada ka ühendusmuhvi sügavusega!). Märkige katuseläbiviigu täpne asend
katusekattele , eemaldage tuulutustoru ning paigaldage katuseläbiviik kahe
bituumenrullmaterjalist katusekatte kihi vahele. Märkus: põletiga paigaldamisel vältige
katuseläbiviigu liigset kuumutamist ja selle kahjustamist! Kui katuseläbiviik on paigas ning
tihendatud, siis paigaldage läbiviigule tuulutustoru selliselt et see asetseks vertikaalselt. Seejärel
kinnitage tuulutustoru läbiviigu külge komplektis kaasasolevate tihendiga kruvidega. Kõige
lõpuks paigaldage tuulutustorule FLOW-vihmamüts ( võib olla paigaldatud tuulutustorule ka 
enne selle paigaldamist katuseläbiviigule).    

FLOW-vihmamüts

Bituumeni kõrge läbiviik


