
Airidge Felt
Harjatuuletin huopakatteelle



Airidge Felt on VILPE®-tuoteperheen uusin jäsen. Se on huopa-
katteelle tarkoitettu harjatuuletin. Airidge Felt -harjatuulettimen 
käyttökohteita ovat pientalot, joiden katemateriaalina on pala- tai 
muu huopa. Levyt asennetaan SNAP-liitoksin peräkkäin harjalle. Ne 
tuulettavat harjan asianmukaisesti, mutta estävät samalla veden 
ja lumen pääsyn kattorakenteisiin, mikä pidentää kattorakenteiden 
ikää.

Kattorakenteiden tuuletus on erittäin tärkeää, koska se estää 
kondenssiveden muodostumista ja siten home- ja mikrobikasvus-
tojen syntymistä kattorakenteisiin. VILPE® Airidge Felt tuulettaa 
huopakatteen alaisen katon ottaen korvausilman räystäiden kautta. 
Airidge Feltin ansiosta koko katto tuulettuu. Asennusvaiheessa on 
kuitenkin varmistettava, ettei kattorakenteissa ole esteitä ilman-
kierrolle, vaan että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaikkialle.

Airidge Felt harjatuuletin huopakatteelle

Valmistusmateriaalit Mitat
Airidge Felt -harjatuulettimen materiaali on kestävä, kierrä-
tettävä ja ympäristölle vaaraton polypropeenimuovi (PP).

Levyn mitat ovat 590 x 325 x 30 mm. Airidge Feltin leveys on 
optimoitu harjahuovan leveyden suhteen.
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NiMi Väri TuoTeNuMero LVi-Nro

Airidge Felt harjatuuletin huopakatteelle Musta  73090 7820013

Leikkaa tai jätä vapaaksi harjalle noin 4 cm levyinen auk-
ko. Jos harjalla on kurkihirsi, varmista kattorakenteiden es-
teetön tuuletus harjalle asti. Ulota aukko 15 cm:n päähän 
ulkoseinistä, jolloin räystäslaudoitus jää yhtenäiseksi.
Asenna Airidge Felt -harjatuulettimet katon ulkoreunasta
alkaen. Ketjuta ne toisiinsa SNAP-liitoksin ja naulaa kiinni
aluslaudoitukseen valmiina olevista naulanrei’istä. Naulaa
harjabitumikaista Airidge Felt -harjatuulettimeen merkit-
tyä naulauslinjaa pitkin.

Vakiovärit

Tuotenumero

Musta 
RR 33 – RAL 9005

Asennusohje

NAIL LINE

RÄYSTÄSLEVEYS / GAVELSPRÅNG
/ EAVES OVERHANG

+15 cm

4 cm

SNAP-LIITIN
SNAP-ANSLUTNING

SNAP COUPLING

12x



Kauppatie 9  
65610 Mustasaari
Puh.   020 123 3200
Fax  020 123 3218
www.sktuote.fi

Lintuvaarantie 33
02650 Espoo
Puh. 020 123 3250
Fax 020 123 3251

VILPE®-tuoteperhe on laajalti tunnettu markkinoiden laajimmasta valikoimastaan poistoilmanvaihtotuotteita 
ja kattotarvikkeita. Tuotteet sopivat sekä jyrkille että loiville katoille ja niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. 
 
VILPE®-tuotteet ovat vastanneet kattorakentamisen tarpeita ylivoimaisesti jo yli 35 vuoden ajan. Tuotteille on 
tunnusomaista erittäin korkea laatu, edelläkävijyys, asentamisen ja käytön helppous sekä kestävyys vaativis-
sakin oloissa. VILPE® on myös tyylikäs valinta.  
 
VILPE® osana ilmanvaihtojärjestelmää pitää sisäilman puhtaana ja kattorakenteet terveinä.
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