
1. Kiinnitä suojakaukalo huolellisesti märkä- tai kuivakaivoon
(Tulvari 350 ja 600). Tulvari-suojakaukalot ovat yhteensopivia Upo-
vieser-lattiakaivojärjestelmän kanssa. Huomioi että kaivon kiila-
rengastiiviste on oikein paikoillaan. Paina kaivo paikoilleen tukea 
vasten ilman liukastetta tai käytä liukasteena silikonia tai sika-
flexia, näin varmistat kiinnipysymisen valun aikana. 

3. Päävesiputken ja putkien 34-110mm läpivienti.
Mikäli suojakaukalon päälle tulee asennettavaksi vesimittari, 
leikkaa päävesiputken hattu pois (55-110mm). Jos tarvitse lisäksi 
muita 34-110mm suojaputken paikkoja leikkaa myös niistä hatut 
pois. Poista päävesiputken sulkukahva ja pujota putket läpivien-
neistä. Asettele kaukalo oikeaan korkoon ja tiivistä 34-110mm 
putkien juuret pakkauksen mukana tulevalla butyyli-teipillä. 
Huom. Venytä hiukan butyyliä liimatessa, jotta se tarttuu tiukasti. 

4.Mitoita Tulvarin asennuspaikka etukäteen tarkasti, jolloin hel-
potat asennusta huomattavasti! Työnnä tulvari oikealle korkeudel-
le hiekkaan tai soraan. Voit tarvittaessa lyhentää jalkoja peltisak-
silla tai rautasahalla. Mikäli kyseessä on ontelolaattalattia, leikkaa 
jalan alapään kulmaan sauma ja taita päät sopivalta korkeudelta 
ulospäin. Ankkuroi tulvari nyt oikeaan kohtaan lattiaan.  Huolehdi, 
että suojakaukalo on vaakasuorassa joka suuntaan, ja että kaivolle 
on riittävä kaato. Levyn takareuna tulee olla seinän kanssa samas-
sa linjassa. Kiinnitä Tulvari 600 takareuna seinään, jos tähän on 
mahdollisuus.
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2. Kiinnitä peltijalat paikoilleen porakärkiruuveilla.
Ontelolaatta- ja holvivalu kohteessa Tulvari 600:n peltijalassa on 
korkosäätö mahdollisuus. Taita jalkaa esim. pihdeillä alimmaisen 
poikkiviivan kohdalta sivuille 90 asteen kulmaan ja leikkaa jalka 
toiseksi alimman välimerkin kohdalta rautasahalla, jolloin saat 
ontelolaatan pintaan kiinnitettävän osan. Lyhennä jalan yläpäätä 
valun koron mukaan ja kiinnitä se alaosaan poraruuveilla. Tämän 
jälkeen kiinnitä jalka kaukaloon sekä ontelolaattaan. Korkeutta voi 
säädellä löysäämällä poraruuveja jalan ylä- ja alaosa kiinnitys-
kohdasta. Tulvari 200, 250 ja 350 peltijalan kiinnittäminen ontelo-
laattaan tapahtuu leikkaamalla peltisaksilla jalan alapään taitto-
kohdasta 30-50mm nurkkaa auki ja taittamalla leikkauksen 
kohdalta 90 asteen kulmaan sivuillle, jolloin voi kiinnittää jalan 
ontelolaattaan. Leikkaa ennen taittamista jalka oikean mittaiseksi 
valun koron mukaan, huomioi kuitenkin taitettavan osan mitta. 

5. Suojaputkien ø 28 mm uusi tiivistystapa. Avaa riittävä määrä
aukkoja suojaputkille. Asenna ensin Tulvariin kiinni hattumallinen 
tiiviste ja työnnä suojaputki alakautta läpi. Tiivistyksen varmista-
miseksi palauta suojaputkea hieman. Katkaise suojaputki noin  2-4 
cm päästä tiivisteestä. 



8. Ennen lattiavalua tarkista vielä kerran Tulvarin asennuspaik-
ka, ja että lattiakaivo ja viemäriliitokset (Tulvari 250, 350 ja 600) 
ovat pysyneet paikallaan. Muista huolehtia, että suojakaukalo on 
oikeassa korossa. Tue esim. katosta laudalla tai liimaa jalat uretaa-
nilla eristeeseen kiinni. 

9. Lattiavalun yhteydessä tulee varmistaa, että saat riittävän
määrän betonia suojakaukalon alle. Valu on käytännöllisintä aloit-
taa suojakaukalon alta. Valun korko tulee suojakaukalon uloimman 
laipan kanssa samaan korkoon. Älä upota laippaa valuun.

10. Lattiavalun jälkeen, kun betoni on kuivunut, kiinnitä vesie-
ristys valmistajan ohjeiden mukaisesti suojakaukalon laippaan. 
Tulvari-suojakaukalot on yhteensopivia mm. Kiilto Oy:n Kerafiber 
vedeneristysjärjestelmän kanssa (VTT-tuotesertifiointi). Käännä 
vesieristyskangas suojakaukalon laipan pystyosalle 10mm päähän 
tasopinnasta. Asenna lattiapinnoitteen ja Tulvarin väliin silikoni tai 
elastinen kitti. 

11. Tee käyttövesikytkennät, asennuskorkeus on maksimissaan
100 mm suojakaukalon pinnasta. ennen pystymallisen lämmin-
vesivaraajan asennusta on tarkastettava, että levyn (Tulvari 600) 
alle ei ole jäänyt ilmaa. Mikäli betonia ei ole saatu riittävästi valun 
aikana suojakaukalon alle, poraa kulmissa olevia ilma-aukkoja suu-
remmiksi ja tee jälkivalu. Käytä jälkivalussa juotosbetonia. Muista 
peittää ilma-aukot silikonilla tai elastisella kitillä!

12. Tulvarin hälytysjärjestelmään kytkeminen. Tulvariin (Tulvari
350 ja 600) saa erillistilauksena kosteushälyttimen anturin, joka 
kiinnitetään lopuksi puhdistetulle alustalle suojakaukalon päälle 
kaivon aukon ympärille. Anturi voidaan liittää osaksi kosteushä-
lytinjärjestelmää. Tulvari-suojakaukalot ovat yhteensopivia mm. 
ABB Oy:n valmistaman Jussi-kosteusvahti -järjestelmän tai kiinteis-
tön ohjaus- ja valvontajärjestelmä Ouman eH-60 kanssa.
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6. Avaa yksi tai kaksi ylimääräistä aukkoa, jotta ilma pääse valun
aikana levyn alta pois. Tulvarin mukana on 1 tai 2 umpinaista tii-
vistettä, joilla voidaan sulkea ylimääräiset suojaputken aukot valun 
jälkeen. Suojahatut on hyvä säilyttää suojaputkien välissä valun
aikana.

7. Liitä suojakaukalo viemäriverkostoon (Tulvari 250, 350 ja 600).
Tulvari 350:ssä ja 600:ssä liitetään Tulvarissa kiinni oleva kuiva-
kaivo lähimpään lattiakaivoon. Jos et käytä kuivakaivoa, liitä kaivo 
suoraan viemäriin.  Tulvari 250 liittäminen tapahtuu 32 mm putkel-
la esimerkiksi lähimpään lattiakaivoon.

CE-lausunto:      NO VTT-S-03568-13
Tuotesertifikaati:  VTT Sertifikaatti Nro VTT-C-231/03




