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SANEERAUSELEMENTTI

Keksinnön kohteena on saneerauselementti ainakin yhden putken 
ja/tai kaapelin suojaamiseksi seinän ja katon välisessä nurkas- 

5 sa, joka elementti käsittää

pohjaosan elementin kiinnittämiseksi asennusalustaan, jos
sa pohja-osassa on seinään ja kattoon tukeutuvat taso- 
osat,
pohjaosan taso-osien ääripäihin liittyvät laitaosat,

10 kannakointivälineet ainakin yhden putken ja/tai kaapelin
kiinnittämiseksi,
kansiosan suojatilan muodostamiseksi, joka kansiosa käsit
tää rakennuslevystä valmistetut taso-osat, nimittäin pys- 
tyosan ja vaakaosan tosiinsa liitettyinä muodostaen oleel- 

15 lisesti suljetun piirin pohjaosan kanssa.
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Putkistosaneerauksissa käytetään pinta-asennusten suojana eri
laisia valmiselementtejä. Tavanomaisesti niitä asennetaan va
paisiin katon nurkkiin. Jos katon nurkka on varattu jollekin

20 rakenteelle, ratkaisu on asentaa saneerauselementti sen viereen 
tai alle. Asennus ei ole mahdollista esimerkiksi verhotankojen 
alle.

Keksinnön tarkoituksena on ratkaista tekniikan tason ongelma.
25 Keksinnön mukaan saneerauselementti on sovitettu verholautaele- 

mentiksi asennettavaksi ikkunan yläpuolelle, jolloin siihen 
kuuluu kansiosan pystyosaan liittyvä verholevy ulottuen vaa- 
kaosaa alemmaksi ja vaakaosaan liittyvät verhon kiinnitysväli- 
neet. Verhon kiinnitysvälineisiin voi kuulua kisko. Keksinnölle

30 on tunnusomaista se, mitä on ilmaistu suojavaatimuksessa 1.

Eräässä sovellusmuodossa verholevy on integroitu yhteen kansi-
osan kanssa yhteen, jolloin vaakaosa on liitetty siihen T-
liitoksella.



2

Pohjaosa käsittää joko yhtenäisen kouruprofiilin tai se käsit
tää määrävälein profiilipätkiä. Kansiosan tyypillinen pituus on
3050 mm ja se on katkaistavissa pituuden sovittamiseksi paikal-

5 leen.

Rakennuslevyn paksuus on edullisesti 6-25 mm, edullisimmin 10 
- 15 mm. Rakennuslevy on edullisesti MDF-levyä.

10 Seuraavassa keksintöä kuvataan viittaamalla oheiseen kuvaan, 
jossa on esitetty eräs saneerauselementti ikkunan vastaisessa 
nurkassa.

Saneerauselementin pohjaosan 12 muodostaa teräslevyprofiilista
15 valmistettu kouru jossa on taso-osat 12a ja 12b seinää ja kat

toa vasten, Kouruun kuuluu pohjaosan 12 ääripäihin sisäänpäin
käännetyt kiinnityslaipat
villaeristesuikaleet 12.3
ruuvit 14.1 ja 14.2 eivät

12.1 ja 12.2. Kiinnityslaipoissa on 
ja 12.4, jotta kansiosan kiinnitys-
jää näkyviin sähköturvallisuusasetuk-

20 sen mukaisesti.
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Yhtenäinen kansiosa 14 käsittää toisiinsa kulmaliitoksella lii
tetyt vaaka- ja pystyosat 14a, 14b. Pystyosaan 14a on kiinni
tetty liimaamalla tai ruuviliitoksella verholevy 16, joka muo-

25 dostaa tavanomaisen näköisen rakenteen ikkunan yläpuolella 
peittämässä verhokiinnikkeet kuten mm kiskot 19 ja verhopidik- 
keet näkyvistä. Kiskot 19 tms. voivat olla kiinnitetty välilli
sesti, esim, lisälevyn kautta vaakaosaan 14b. Yleensä elementin 
asentaja asentaa kiskot lopuksi työmaalla, kun elementti on

30 muuten asennettu.

Kansiosan 14 ja kiinnityslaippojen 12.1 ja vastaavasti 12.2 vä
lissä on kuvassa rako, joka käytännössä asettuu sen suuruisek
si, kuin seinän suoruudesta seuraa. Se on siis tietynlainen

35 asennusvara, jolla kumotaan komponenttien mittatoleranssit.
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Suoj avaatimukset

1. Saneerauselementti ainakin yhden putken ja/tai kaapelin suo-
5 jäämiseksi seinän ja katon välisessä nurkassa, joka elementti 

käsittää
pohjaosan (12) elementin kiinnittämiseksi asennusalustaan, 
jossa pohja-osassa on seinään ja kattoon tukeutuvat taso- 
osat (12a, 12b),

10 - pohjaosan (12) taso-osien (12a, 12b) ääripäihin liittyvät
laitaosat (12.1, 12.2),
kannakointivälineet ainakin yhden putken ja/tai kaapelin 
kiinnittämiseksi,
kansiosan (14) suojatilan muodostamiseksi, joka kansiosa

15 käsittää rakennuslevystä valmistetut taso-osat (14a ja
14b), nimittäin pystyosan (14a) ja vaakaosan (14b) tosiin
sa liitettyinä muodostaen oleellisesti suljetun piirin 
pohjaosan (12) kanssa

tunnettu siitä, että saneerauselementti on sovitettu verholau-
20 taelementiksi asennettavaksi ikkunan yläpuolelle, jolloin sii

hen kuuluu kansiosan (14) pystyosaan (14a) liittyvä verholevy 
(16) ulottuen edullisesti vaakaosaa (14b) alemmaksi ja sanee- 
rauselementtiin, edullisesti sen vaakaosaan (14b) kuuluu edel
leen verhon kiinnitysvälineet (19) tai niiden kiinnitysalusta

25 paikallista kiinnitystä varten.

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen saneerauselementti, tunnettu 

siitä, että verhon kiinnitysvälineisiin (19) kuuluu ainakin yk
si kisko.

30

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen saneerauselementti, tun

nettu siitä, että verholevy (16) on integroitu yhteen kansiosan 
(14a) kanssa yhteen, jolloin vaakaosa (14b) on liitetty siihen 
T-liitoksella.
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4. Jonkin suojavaatimuksen 1-3 mukainen saneerauselementti, 
tunnettu siitä, että rakennuslevy on MDF-levyä.

5 5. Jonkin suojavaatimuksen 1-4 mukainen saneerauselementti,
tunnettu siitä, että pohjaosa (12) käsittää yhtenäisen kouru- 
profiilin .
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Skyddskrav

1. Renoveringselement för att skydda minst ett rör och/eller
kabel i ett hörn mellan vägg och tak, vilket element inbegriper

5 - en bottendel (12) för fästande av elementet pä sitt
monteringsunderlag, i vilken bottendel det finns plandelar 
(12a, 12b) som stöder mot vägg och tak,
till bottendelens (12) plandelars (12a, 12b) ändar
kopplade kantdelar (12.1, 12.2),

10 - upphängningsanordningar för fästande av minst ett rör
och/eller kabel,
för skapande av lockdelens (14) skyddsutrymme, vilken 
lockdel inbegriper av byggplatta framställda plandelar 
(14a och 14b), nämligen en vertikaldel (14a) och en 

15 horisontaldel (14b) kopplade tili varandra och tillsammans
med bottendelen (12) väsentligt bildande en sluten krets.

kännetecknat av att renoveringselementet är anordnat att 
monteras som ett gardinbrädeelement ovanför ett fönster, varvid 
detta innefattar en tili lockdelens (14) vertikaldel (14a) 

20 anslutande gardinskiva (16) som sträcker sig förmänligt under 
horisontaldelen (14b) och renoveringselementet, förmänligt dess 
horisontaldel (14b) innefattar vidare gardinens fästanordningar 
(19) eller fästningsunderlag för lokalt fästande.

25 2. Renoveringselement enligt skyddskrav 1, kännetecknat av att
gardinens fästanordningar (19) innefattar minst en skena.

3. Renoveringselement enligt skyddskrav 1 eller 2, kännetecknat 

av att gardinskivan (16) är integrerad tillsammans med
30 lockdelen (14a) i enhet, varvid horisontaldelen (14a) är 

kopplad tili denna med en T-koppling.

4. Renoveringselement enligt nägot av skyddskraven 1 -
kännetecknat av att byggplattan är en MDF-skiva.

3
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5. Renoveringselement enligt nägot av skyddskraven 
kännetecknat av att bottendelen (12) inbegriper en 
rännprofil.

5

1 - 4,
enhetlig
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Fig. 1


