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Hesco - hitsatut kivikorit
Kaitos Oy

Hesco-kivikorit

Kivikorit soveltuvat kaikkiin maa- ja vesira-
kennuskohteisiin sekä rakennusten pihara-
kenteisiin, joissa halutaan pitkäikäistä ja tyy-
likästä muuri- tai seinäpintaa. Kivikoriraken-
teen etu muihin vastaaviin ratkaisuihin on
rakenteen edullisuus sekä asentamisen
helppous ja nopeus.

Käyttökohteet

• Piha-alueiden rajaaminen ja korkeusero-
jen muotoilu

• Tie- ja rautatierakenteissa luiskien muo-
toilu ja tukeminen

• Meluvallit
• Teräsputkisiltojen ja teräsrumpujen pää-

tyrakenteet
• Vesirakenteet, kanavat, laiturit, tulvapen-

kereet ja rannan muotoilut
• Viheralueiden muotoilu
• Tilapäiset tukimuurit
• Rakennusten julkisivut ja sisäverhoukset
• Kallioleikkausten verhoukset
• Aitarakenteet
• Eroosiosuojarakenteet

Täyttömateriaali

Kivikorien täyttömateriaalina tulee käyttää
lujaa ja säänkestävää kiviainesta. Muurin ul-
konäköä voidaan muokata käyttämällä eri-
värisiä ja muotoisia kiviä. Ohjeellinen täyt-
tömateriaalin kivikoko on 100...200 mm,
kun verkon silmäkoko on n. 75 x 75 mm
(3"x3"). Normaaleissa olosuhteissa käytet-
tävien kivikorien lankapaksuudet ovat 3,00
mm tai 4,55 mm. Koreja on saatavissa vaati-
viin olosuhteisiin myös PVC-pinnoitettuina.

Suunnittelu

Kivikorirakenteen suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon täytöstä aiheutuva maanpai-
ne ja aitarakenteissa tuulikuorma. Myös ra-
kenteen kokonaisvakavuus tulee huomioi-
da tarvittaessa. Matalissa muureissa edellä
mainittuja laskelmia ei kuitenkaan yleensä
tarvita.

Rakenne

Kivikorirakenne on joustava, eli se kestää
hyvin pohjamaan epätasaisesta painumas-
ta tai routanousuista aiheutuvia rasituksia.
Perustaminen voidaan yleensä tehdä rou-
tasyvyyden yläpuolelle tiivistetyn murs-
keen varaan.

Hitsatuista kivikoreista tehty rakenne säi-
lyttää verkon jäykkyyden ansiosta alkupe-
räisen muotonsa myös rakentamisen aika-
na. Pinnat eivät ole herkkiä ilkivallalle, ku-
ten graffiteille eivätkä kivikorit normaalisti
tarvitse lainkaan ylläpitoa.

Kivikorirakenne johtaa tehokkaasti vettä eli
seinän taakse ei muodostu hydrostaattista
painetta, joka vaarantaisi seinän stabilitee-
tin. Seinän taakse voidaan asentaa suoda-
tinkangas estämään eroosiota, mikäli taus-
tatäytön materiaali on silttiä tai hienoa
hiekkaa. Jos taustatäyttö on savea tai muu-
ta hyvin huonosti vettä läpäisevää maa-ai-
nesta, kivikorin takana kannattaa käyttää
salaojamattoa.
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Vuonna 1989 perustettu Kaitos Oy on Suomessa alansa johtava geosynteettisten tuot-

teiden maahantuoja. Yrityksen toimintaan sisältyvät materiaalitoimitusten lisäksi

myös tuotteisiin ja asentamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut sekä projektiyksikön

urakointi- ja rakennuspalvelut.

Vuosaaren taiteilijatalossa kivikoreja on käytetty julkisivuverhouksissa ja pihan pengerrakenteissa.

Pituus L Leveys W Korkeus H

1980 mm 460 mm 460 mm

1220 mm 610 mm 610 mm

1520 mm 760 mm 760 mm

1980 mm 990 mm 990 mm

PVC-pinnoitetut ja 4,55 mm alusinkitystä lan-
gasta valmistetut korit toimitetaan suoraan
tehtaalta tilauksen mukaisesti.

Varastokoot 3 mm alusinkityllä langalla



Hesco-kivikorit

Hesco-kivikorit on valmistettu kylmä-
muokatuista teräslangoista, jotka on säh-
köisesti hitsattu neliöverkkoon lankojen ris-
teyskohdasta.

Toimitus

Korit toimitetaan kokoontaitettuina, teh-
dasasennetut kiinnityskierteet kaikissa
pystysaumoissa valmiiksi asennettuina.
Pohja ja kansi on kiinnitetty valmiiksi yhdel-
tä sivulta.

Mukana tulevat tarvikkeet:

• Määrämittaiset sidontakierteet kannen,
pohjan ja väliseinien kiinnittämistä varten

• Kulmiin asennettavat lukkotapit korien
kiinnittämiseksi viereisiin koreihin

• Korien sisään asennettavat määrämittai-
set sidetangot, joilla estetään korin pul-
listelu

• Sidelanka korien kiinnittämiseksi toisiin-
sa päällekkäin tulevissa kerroksissa

Vakiomittaisia hitsattuja kivikoreja

täydentävät tuotteet:

• Vinopintainen kivikori
• Suodatinkankaalla vuoratut ja/tai osas-

toidut kivikorit
• Kivikorimatto
• Kallioverkko
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Verkon silmäkoko Lankapaksuus Korroosiosuojaus Käyttöikä

76,2 mm (3'') 3,00 mm Alusinkitys 350 g/m2 60 vuotta leuto ilmasto

76,2 mm (3'') 4,55 mm Alusinkitys 350 g/m2 60 vuotta leuto ilmasto

76,2 mm (3'') 2,70 mm/3,20 mm Kuumasinkitys 245 g/m2

+ PVC-pinnoitus 0,25 mm
120 vuotta leuto ilmasto

76,2 mm (3'') 3,80 mm/4,30 mm Kuumasinkitys 275 g/m2

+ PVC-pinnoitus 0,25 mm
120 vuotta leuto ilmasto

Alusinkitys (95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia) antaa n. 2,5-kertaisen

korroosiosuojauksen verrattuna kuumasinkitykseen.

PVC-korien kierteet ovat 2,50 mm ruostumatonta terästä.

Kivikorien silmäkoot ja lankapaksuudet

Valkoisenlähteentien alikulku, Vantaa

Asennusteho

Arvioitu asennusteho on n. 38...58 m3 päivässä, käyttäen korin kaikissa liitoksissa sidontakier-
rettä ja asennusryhmänä 3xRM+kone.
Huolellisella täytöllä ja noudattamalla kivikorien asennusohjeessaesitettyä tapaa sitoa kivi-
korin pystysivut toisiinsa, on normaalia saavuttaa vähintään +/- 25 mm tarkkuus kivikorin
valmiissa asennuspinnassa.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'rapa'] [Based on 'rapa'] [Based on 'rapa'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


