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Jorma Niemonen, LVI-Insinööritoimisto Jorma Niemonen, Kinnula

”Tulvari mukaan jo suunnitteluvaiheessa”
“Teemme vuosittain reilut parisataa LVI-suunnitelmia ympäri Suomea, joista noin 
sataan tulee lämminvesivaraaja. Suunnittelemme niihin automaattisesti Tulvari-
suojakaukalon parantamaan turvallisuutta ja nopeuttamaan asennuksia. Tulvarissa 
valmiina olevat suojaputkien lävistysholkit tiivisteineen helpottavat vesijohtojen 
asennusta ja suojaputkien juurien vesitiivistystä. Suojaputkien juuritiivistykset 
ovat hankalia tehdä ilman Tulvaria. Tulvariin on saatavissa myös vuotovesiä varten 
hälytysanturi, jonka voi liittää kiinteistön hälytysjärjestelmään.”

Tulvari Oy valmistaa ja markkinoi tuotteita, joilla ennaltaehkäistään raken-
nusten vuotovahingot helposti ja edullisesti. Näin estetään myös laajem-
pien ja kalliiden vesi- kosteus- ja homevaurioiden syntyminen.
 
Tulvari-suojakaukalo asennetaan jo rakennusvaiheessa käyttövesivaraajan 
tai jakotukin alle. Suojakaukalo kerää putkistojen ja lämminvesivaraajan 
vuoto- ja kondenssivedet ja ohjaa ne viemäriin.
 
Useat merkittävät talovalmistajat käyttävät asennuksen helpottamiseksi ja 
siistin lopputuloksen saamiseksi Tulvari-tuotteita.

Lattiakaivollisiiin Tulvari-suojakaukaloihin on saatavissa vesivuotoanturi, 
jonka voi yhdistää talon hälytysjärjestelmään. Hälytyksen tapahtuessa 

magneettiventtiili sulkeutuu, 
jolloin vesivuodon sattuessa 
vaurioita ei ehdi syntyä.

Tulvari® ehkäisee vesivahingot

”VESIVUOTOJEN aiheuttamat vahingot ovat ensimmäistä kertaa Suo-
messa nousseet isommaksi korvattavaksi kotivahinkolajiksi kuin tulipalot. 
Vuotovahinkoja korvattiin kotitalouksille viime vuonna yli 70 miljoonalla 
eurolla. Vakuutuasyhtiöille ilmoitettiin keskimäärin 53 vuotovahinkoa joka 
päivä.”

”Pientaloissa yleisimmin vuotavat kylmät käyttövesijohdot ja astianpesukoneet. Uudet 
materiaalit eivät ole vähentäneet vahinkoja, vaan muoviputket aiheuttavat ongelmia lä-
hes yhtä paljon kuin kupari- ja valurautaputketkin. Ongelmat eivät johdu niinkään mate-
riaaleista, vaan ihmisistä. Työvirheiden osuus on suuri.”
  ”Vahinkojen vähentäminen tapahtuu parhaiten ja halvimmalla niin, että vahinko torju-
taan jo ennalta.”

TM-Rakennusmaailma, 5/10.

Tuotteet käyttökohteiden mukaan

Tulvari tuotesarjasta löytyy suojakaukalo 
erilaisiin rakennuskohteisiin. Kuvassa Tulvari 
600 suojakaukalo modulimallisten lämminve-
sivaraajien alle. Tehdastoimituksena saatavien 
säätöjalkojen avulla se voidaan asentaa/kiin-
nittää myös ontelolaatta-alapohjan päälle. 

Tulvari-suojakaukalot valmistetaan kosteutta 
hyvin kestävästä ABS-muovista. Kaikki Tulvari-
tuotteet täyttävät Rakennusmääräyskokoel-
man C2- ja putkirakentamisen D1 vaatimukset, 
minkä lisäksi suojakaukaloille on myönnetty 
VTT:n sertifikaatti (Nro C231/03).



Janne Jussila, tj, LVI-Japexit Oy, Lumijoki

”Tulvari nopeuttaa ja helpottaa asennusta”
”Itse olen käyttänyt Tulvari-suojakaukaloita jo  yli 10 vuoden ajan. Myös asentajamme arvostavat niitä ja 
vaativat sellaisen jokaiseen kohteeseen. Tulvari minimoi edullisesti vesivahinkojen riskit sekä lisäksi se 
nopeuttaa ja helpottaa asennusvaihetta huomattavasti. Siistiä jälkeä tulee vielä laatoitusvaiheessakin!”

Tulvarin avulla putket ojennukseen
Tulvari toimii asennusjiginä

Vesivahingoilta suojaamisen lisäksi Tulvari helpottaa 
ja nopeuttaa vesiputkistojen ja kalusteiden asennusta. 
Tulvari-suojakaukalo toimii selkeänä asennusjiginä, jo-
hon jakotukki sekä kaikki vesiputket on helppo asentaa 
siistiin järjestykseen. Ammattimiehen jälkeä helposti ja 
nopeasti!

Tulvarin asentaminen on helppoa

Tukijalkojen avulla Tulvari on helppoa tarkasti asentaa 
tulevan lattialaatan tasoon. Asennusvaiheessa avataan 
oikea määrä suojaputkien läpivientejä ja putket asen-
netaan Tulvariin jakotukin edellyttämään järjestykseen. 
Näin putkien liittäminen on nopeaa ja vaivatonta.

Uutuustiiviste varmistaa lopputuloksen  

Suojaputken läpivientiin asennettava tiiviste varmistaa, 
että suojaputkesta mahdollisesti tihkuva vesi ohjautuu 
takuuvarmasti suojakaukalon viemäriin. Uudelle tiivis-
tysrenkaalle on haettu patentti (Hak. nro. 20105283).
Lattian vesieristys ja lattiapinnoite on helppo asentaa 
yhteen Tulvarin kanssa. Lopputulos on aina viimeistelty, 
laadukas ja kestävä.

Käy katsomassa asennusvideo www.tulvari.fi!

Harry Parhiala, LVI-Hata Oy, Nokia

”Turvallisuutta ja siistiä jälkeä!”
”Olemme käyttäneet Tulvari-suojakaukaloita lähes kaikissa asennuskohteissamme. Jos Tulvaria ei ole merkitty suunnitel-
maan, niin ehdotamme sitä asiakkaalle turvallisuuden ja lopputuloksen siisteyden vuoksi. Ilman Tulvaria varaajien ympäris-
töt putkistoineen jäävät yleensä laatoittamatta ja ovat siksi haavoittuvia kosteusvaurioille. Tulvari-suojakaukalolla saa tur-
vallista ja siistiä jälkeä!”

Siisti ja viimeistelty lopputulos
Tulvari-suojakaukalo varmistaa siistin lopputuloksen 
myös vesiputkistojen ja jakotukin ympärillä. Tulvarin 
ansiosta asennuspaikkaan ei tarvita erillistä lattia-
pinnoitetta. Muovinen suojakaukalo ympäristöineen 
on siisti ja helppo pitää puhtaana. Lattian vesieristys 
ja lattiapinnoite on helppo asentaa yhteen Tulvarin 
kanssa. Lopputulos on aina viimeistelty, laadukas ja 
kestävä.
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Tulvari 600 - pystymalliselle lämminvesivaraajalle

Tulvari 250 - jakotukin alle

Tulvari 600 APK - pesukoneiden alustaksi Vesivuotoanturit - valmiiksi gripattu juottamista varten

Tulvari 350 - yleismalli

Tulvari 200 - jakotukin alle

 LVI No: 2078101

Modulimallisten lämminvesivaraajien alle käyttövesitoiminto-
jen suojakaukalona. Yhteensopiva vakiomallisten lattiakaivo-
jen kanssa.

Sisältö: suojakaukalo, kiinnitettävät sinkityt teräsjalat, kiinni-
tystarvikkeet, tiivisteet suojaputkille ja asennusohjeet.

 LVI No: 2078103

Lattiakaivollinen jakotukkien suojakaukalo omakoti-, pari- ja 
rivitaloihin. Sopii myös vaakamallisen lämminvesivaraajan 
yhteyteen loma-asuntokohteissa. Yhteensopiva vakiomallisten 
lattiakaivojen kanssa. 

Sisältö: suojakaukalo, kiinnitettävät sinkityt teräsjalat, kiinni-
tystarvikkeet, tiivisteet suojaputkille ja asennusohjeet.

 LVI No: 2078130

Jakotukkien suojakaukalo tekniseen tilaan ja lämmönjakohuo-
neeseen. Ei tarvitse lattiakaivoa.
(Mallisuojaus EU-alueella 000519087-0001)

Sisältö: suojakaukalo, kiinnitettävät sinkityt teräsjalat, kiinni-
tystarvikkeet, tiivisteet suojaputkille ja asennusohjeet.

 LVI No: 2078112

Jakotukkien suojakaukalo tekniseen tilaan ja lämmönjako-
huoneeseen. Kaukalossa  ø 32 mm:n  yhde kondessivesien 
johtamiseksi viemäriin.

Sisältö: suojakaukalo, kiinnitettävät sinkityt teräsjalat, kiinni-
tystarvikkeet, tiivisteet suojaputkille ja asennusohjeet.

LVI No: 2078100
Kalusteisiin asennettuna astianpesukoneen, pyykinpesu-
koneen tai kylmälaitteiden alustana. Tulvari 600 APK sopii 
60 cm leveän laitteen alustaksi.

LVI No: 2078114
Pyöreä hälytinanturi,
halkaisija 160 mm.
Tehdastilaus.

LVI No: 2078115
Suora hälytinanturi,
pituus 650 mm ja leveys 15 mm.
Tehdastilaus.
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Tulvari®-mallit ja käyttökohteet
UUTUUS
RIVITALOMALLI!
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Myynti: LVI-liikkeet ja rautakaupat
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