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SIPARILA TOPCOAT®  
- huoltomaalausvapaa puujulkisivu
Siparila Oy

RT 38525
242 Talo 2000
342.2 Talo 90 
H  SfB
F31 Hoito- ja huoltokoodi

Tuotetieto
kesäkuu 2014
voimassa 31.7.2016 asti
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Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneeli 
on valmiiksi pintamaalattu ja piilokiin-
nitettävä. Piilokiinnitys mahdollistaa 
yhtenäisen puupinnan ilman näkyviä 
naulankantoja.  Siparila Topcoat® -ulko-
verhouspaneelit pintamaalataan valmiik-
si tehtaalla, mikä nopeuttaa julkisivun 
valmistumista ja mahdollistaa huolto-
maalausvapauden jopa 15 vuodeksi. Si-
parila Topcoat®-ulkoverhouspaneeleiden 
raaka-aineena käytetään tasalaatuista 
kuusta, AB-laatu. Siparila Topcoat® -ulko-
verhouspaneeleja on saatavilla peittävi-
nä ja kuultavina sävyinä, myös palosuo-
jattuna. 
Siparila Topcoat®- ulkoverhouksen ja 
asennuksen voit tilata myös kiinteähin-
taisena osaurakkana.

Luontokeskus Haltia, Espoo. Topcoat® - ulkoverhous UTS 28x108Kariston palvelukeskus, Lahti. Topcoat®-ulko-
verhous UTW 28x170 

Valitse aloitustapa

Siparila Topcoat® -puujulkisivun vaakaver-
hous antaa mahdollisuuden valita aloitus-
tavan rakennuskohteen tyyliä tukevaksi.

1. Aloituslistaa käytetään aloituksessa, kun 
halutaan elävyyttä verhoukseen.

2. Kiinnityshelaa käytetään, kun halutaan, 
että seinä alkaa täysleveällä paneelilla.

3. Paksu sokkelilauta antaa kartanomaisen 
tunnelman rakennukseen.

Valitse pinnan muoto

Siparila Topcoat® -puujulkisivun paneeli-
vaihtoehdot tuovat rakentajalle vapauden 
verhouspinnan muotojen suunnitteluun. 
Paneelin leveyden ja paksuuden vaihtelut 
mahdollistavat ulkoverhousjärjestelmän 
muunneltavuuden jokaiseen kohteeseen 
sopivaksi.

Valitse pintakäsittely

•	 10 vuoden Topcoat®-takuu
Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneelit 
ovat ympäripohjamaalattu ja kahteen ker-
taan teollisesti pintamaalattu.

•	 15 vuoden Topcoat®-takuu
Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneelit 
ovat ympäripohjamaalattu ja kolmeen ker-
taan teollisesti pintamaalattu.

Palosuojaus

Siparila Topcoat®- ulkover-
houspaneelit voidaan val-
mistaa myös palosuojattuna. 
Siparila Oy:llä on CE-merkin-
täoikeus palosuojatuille ulko-
verhoustuotteille. Kysy lisää 
valmistajalta. 

UTV UTS UTK UTL
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VALMISTUS JA NEUVONTA

Siparila Oy
Varaslahdentie 1
40800 VAAJAKOSKI
Puhelin 010 4242 000
Faksi 010 4242 050
www.siparila.fi

Asennus ja piilokiinnitys

Siparila Topcoat ® -ulkoverhous-
paneelin muotoilu mahdollistaa 
sen, että asennusjäljet jäävät 
seuraavan paneelin alle piiloon. 
Paneeli kiinnitetään täysikantai-
sella käpynaulalla. Suositeltavat 
naulakoot ovat 23 mm paksui-
sella paneelille 2,5 x 50 mm ja 
28 mm paksuiselle paneelille 
2,5 x 60...75 mm. Paneelia kiin-
nitettäessä tulee varmistaa, ettei 
naulankanta uppoa liian syvälle 
ja riko paneelin pintaa. Ulkover-
houspaneelit kiinnitetään ruo-
delautoihin, joiden keskinäinen 
etäisyys on maksimissaan 600 
mm. Ulkoverhouspaneelit tulee  
kiinnittää kahdella naulalla jo-
kaiseen koolausrimaan. Tarkem-
pia tietoja saa Siparila Topcoat®-
asennusohjeesta.

Menekki

Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneelit 
ovat päätypontattuja. Päätyponttaus mini-
moi materiaalihukan ja jatkot saadaan kul-
kemaan elävästi julkisivun pinnalla. Mää-
rälaskelmissa voidaan käyttää perinteisen 
8...10 %:n hukan sijasta 1...3 %:n hukkaa. 
Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneelin 
etenemät ovat taulukon mukaiset. Erikois-
profiilien, kuten UTW, menekit tulee vielä 
varmistaa. 

Topcoat®- takuu 

Kahteen kertaan pintamaalatuille Siparila 
Topcoat® -ulkoverhouspaneeleille myön-
netään 10 vuoden Topcoat®-takuu ja kol-
meen kertaan pintamaalatuille 15 vuoden 
Topcoat®-takuu. Piiloon jäävät asennusjäl-
jet ja puuta suojaavat useat maalikerrokset 
takaavat tuotteen pitkäaikaiskestävyyden.  
Julkisivu tulee kuitenkin tarkistaa vuosit-
tain mahdollisilta mekaanisilta vaurioilta 
sekä pestä tarvittaessa Siparilan jatkokä-
sittelyohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät 
www.siparila.fi

Muut julkisivutuotteet

Siparila Oy tarjoaa myös laajan valikoiman 
ulkoverhouspaneeleita ja - lautoja eri val-
miusasteisiin käsiteltynä. Valittavanasi on 
kaikki RT-kortiston profiilit kaikissa dimen-
sioissa.
•	 Pohjakäsitellyt ulkoverhouspaneelit 

on sävytetty valmiiksi asiakkaan valit-
semaan sävyyn ja samalla suojattu ho-
meen, sinistymisen ja UV-valon haitalli-
sia vaikutuksia vastaan.

•	 Välimaalatut ulkoverhouspaneelit ovat  
kertaalleen pintamaalattuja. Välimaa-
lattu julkisivu voi odottaa jopa vuoden 
viimeistelymaalausta. Välimaalatut ulko-
verhouspaneelit vaativat myös vähem-
män maalia päällemaalauksessa. 

•	 Heti Valmiit ulkoverhouspaneelit ovat 
kahteen kertaan pintamaalattuja ja vaa-
tivat työmaalla ainoastaan asennusjäl-
kien piiloon maalauksen. Valmiiksi käsi-
tellyt ulkoverhouspaneelit on saatavana 
myös piilokinnitettävänä Topcoat® -ulko-
verhouksena.

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli. Puujulkisivuissa puupintaa on rytmitetty käyttämällä eri 
leveyksiä. Massiivisia 42 mm paksuja ulkoverhouspaneeleita on käytetty sekä 220 mm että 
126 mm leveänä. 

Topcoat®  -ulkoverhouksella on luotu uutta 
ilmettä  rintamamiestalon ulkoverhoukseen.

Opiskelija-asunnot Joensuun Elli. Toisiinsa 
sointuvat luonnonmukaiset sävyt muodos-
tavat kauniin puumiljöön. 

Leveys 
(mm)

Etenemä 
(mm)

Paksuudet (mm)

120   95 23 ja 28
145 120 23 ja 28
170 145 23 ja 28
195 170 23 ja 28 (liimattu)
210 185 28 (liimattu)
220 195 28 (liimattu)

Topcoat®- ulkoverhous kiinnitetään piilokiin-
nityksellä asennusohjeen mukaan.


