
RPC-kattokaivoa käytetään sadevedenpoistoon loivilta ja tasakatoilta, tai kun vedenpoisto lähtee ylimmän par-
vekkeen katolta. RPC-kattokaivot soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakentamiseen ja lähes kaikille katemateri-
aaleille. Kaivojen poistoputket ovat supistettuja, joten niiden yhdistäminen putkistoihin onnistuu ilman erillisiä 
liitoskappaleita.

VESIVEKIN RPC-KATTOKAIVO

Tekniset tiedot
• Vesivekin RPC-kattokaivot sopivat  ¤50 mm, ¤75 (73) mm, ¤100 mm 

ja ¤110 mm syöksy- ja parvekeputkistoihin. Saatavilla myös poikkeavia 
kokoja rakenteiden vaatimuksien mukaisesti.

• Tuotteet valmistetaan haponkestävästä teräksestä tai kuparista.

• RPC-kattokaivossa on aina varaus erilliselle palokatkolle (lisävaruste). 

• Kattokaivot asennetaan elementtitehtaalla kattoelementtiin asennet-
tuun valusuojaan, joka valitaan tarvittavan RPC-kattokaivon koon mu-
kaan. Kattokaivot voidaan asentaa myös esim. työmaalla kattoelement-
tiin timanttiporattuun reikään. Kaivojen asennus tapahtuu työmaan 
vesieristystöiden yhteydessä.  

• RPC-kattokaivon pystysihdin lukitus onnistuu helposti, eikä vaadi työ-
kaluja. Siten esimerkiksi saattolämmityskaapelin asennus on helppoa.

• Kaivon laippa on primeroitu, laippaa kiertävät läpiurat varmistavat lujan 
ja varman kiinnittymisen vesieristeisiin (kermeihin).

• Kattokaivot mitoitetaan LVI-suunnitelman mukaisesti. Kaivojen määrä 
voidaan arvioida myös seuraavasti: Yksi kattokaivo / 200 m2, kun kai-
von poistoputken halkaisija on 100 mm tai suurempi.

• Patenttihakemus jätetty. Lataa Vesivek-tuotteiden 
ProdLib-tuotekirjasto!

www.vesivek.fiAsiakaspalvelu: 019 425 2235  



Kaikki Vesivekin kattovarusteet valmistetaan omalla 
tehtaalla Orimattilassa. Tehdas pyörii noin sadan 
työntekijän ja edistyksellisten robot tien voimin. 
Johtoajatuksena on yhdistää joustava ja tehokas 
tuotanto. Vesivek Tuotteet Oy:llä on alan paras 
toimitusvarmuus (98,15 % elokuussa 2021), palvelu 
ja tekninen osaaminen.

Robotisoitu tuotanto takaa tasaisen laadun sekä 
nopeat toimitukset. Esimerkiksi kan nakkeita tekevät 
Tiku ja Taku ovat teh dasrobottien uutta, älykästä 
polvea: ne hyödyntävät konenäköä. Ensimmäinen 
sormenjälki kannakkeeseen tulee vasta maalausra-
dalle ripustettaessa.

Tehokkuus ja teknologia ovat huip putasoa, mutta 
viime kädessä tuot teiden ja asiakaspalvelun laatu 
on kuitenkin osaavien ja motivoitunei den ihmisten 
ansiota. He huolehti vat, että työmaallasi on kaikki 
mitä tarvitset.

Vesivekin nimi on perinteisesti yhdistetty sadevesi- ja kattoturvatuotteisiin. Olemme tehneet pitkäjänteistä 

kehitystyötä jo 1980-luvulta lähtien, jotta suomalaisiin kiinteistöihin löytyisi mahdollisimman turvalliset, kestävät 

ja toimivat kattovarusteet. Vahva alan tuntemus pohjautuu paitsi pitkään historiaan, myös vankkaan käytännön 

tekemiseen; olemme ainoa valmistaja Suomessa, jolla on omaa asennuskokemusta. Laajan tuoteva likoiman lisäksi 

suunnittelemme ja valmistamme erikoistuotteita vaativiinkin kohteisiin. Kattovarusteiden tuotantolaitos sijaitsee 

Orimattilassa, ja tuotteidemme kotimaisuusaste on Avainlipun arvoinen.

TAKUULLA VASTATAAN.

Asiakaspalvelu: 019 425 2235 I Takuulla vastataan. I vesivek.fi  


