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Arvoisa asiakas,

Vastataksemme arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakennusurakoitsijoiden tarpeisiin, 
esittelemme kuvastossamme erilaisia liikuntasaumoja, jotka tukevat ja vahvistavat saumoja 
betonilaattojen välissä. Haluamme esitellä tuotteitamme ja uusia ratkaisujamme, jotka ovat 
pitkän kokemuksen ja alan erityistuntemuksen tulosta. Pyrimme muuttumaan jatkuvasti 
kehittyvien rakennusalan tarpeiden ja asiakkaidemme toiveiden mukaan.Yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa voimme luoda innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja rakennusteollisuudelle.
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Conecto Dowel on erityisesti teollisuuden käyttöön suunniteltu liikuntasauma. Teräksiset, panssaroidut 
liitokset ainutlaatuisella rakenteellaan muodostavat paikalleen ankkuroitavien muottien avulla 
kestävät betonilattian reunat. Conecto Dowel on liikuntasaumaratkaisu, jonka ankkurointielementti 
on teräksinen korva erikoisvalmisteisen muovikuoren sisällä. Tämä ratkaisu mahdollistaa laattojen 
horisontaalisen liikkumisen, mutta estää vertikaalisen liikkumisen. Muoviset elementit on valmistettu 
asianmukaisia vahvikkeita käyttäen, jolloin ne eivät pääse vääntymään betonin sisällä vaikka valu olisi 
paksukin.

MUOVIELEMENTTI

Kuormituskapasiteetti riippuen korvien määrästä yhtä liikuntasaumaa 
kohti (kN/lm) teräs S355MC, betoni K25/30.

Korvan koko 180x120x8mm

Korvien määrä/sauma

Korvan koko 180x120x10mm

Korvien määrä/sauma

Sauman avautuminen (mm)

Sauman avautuminen (mm)

Liikuntasaumat.fi

DOWEL SYSTEM
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DOWEL 10NA40-5D L-MUOTO

DOWEL 10NA40-5D RISTI

DOWEL 10NA40-5D T-MUOTO

Liikuntasaumat asennetaan betonilattioihin betonilaattojen elämisen ja liikkumisen kompensoimiseksi. Betonilaatat 
altistuvat sekä sisäiselle, että ulkoiselle paineelle. Vauriot syntyvät yleensä betonilaattojen nurkkiin tai reunoihin lähelle 
liitoskohtia. Liikuntasaumat kompensoivat betonilaattojen väliset horisontaaliset liikkeet (kohtisuorat ja yhdensuuntaiset 
laajennusliitoksella), jotka johtuvat yleensä betonin lämpölaajenemisesta tai kuivumisen aiheuttamasta kutistumisesta. 
Samanaikaisesti liikuntasauman tulee myös estää laattojen pystysuuntainen liike sekä laattojen keskinäiset jännitteet, 
jotka ovat seurausta liikenteestä, raskaasta laatan kuormituksesta ja epätasaisesta passiivisesta maanpaineesta.  

Conecto Dowel liikuntasauman sallima liike betonilaattojen välillä:
- Korvan koko 180x120x8mm ±15mm rinnakkaisliike ja ±20mm kohtisuora liike
- Korvan koko 180x140x10mm ±20mm rinnakkaisliike ja ±30mm kohtisuora liike   

Laajennusliitokset varmistavat kuorman tasaisen jakautumisen laattojen välillä estäen liialliset paikalliset jännitteet. 
Liikuntasauma auttaa myös ehkäisemään yleisimmät laattojen halkeamiseen johtavat syyt sekä lisää käyttömukavuutta 
ja betonilaatan käyttöikää.

2Laajennusliitosten lukumäärän tulisi mahdollistaa lattian jakaminen noin 300-500m :n kenttiin, valamistehokkuus huomioon 
ottaen. Liikuntasaumojen etäisyys tulisi olla korkeintaan 25-25m. Conecto Dowel liikuntasauma on  valmis tuote, joka 
on helppo asentaa ja asennusvalmis. Saumat asennetaan paikoilleen suunniteltuihin saumakohtiin ja liitetään 
toisiinsa käyttäen saumojen mukana toimitettavia siipimuttereita. 

Conecto Dowel takaa kestävän ratkaisun betonilattioille jotka ovat jatkuvan ja raskaan kuormituksen kohteena. 

KÄYTTÖKOHTEET

Teollisuushallit Logistiikka- ja
jakelukeskukset

Parkkihallit Tehdasrakennukset Lentokentät

Liikuntasaumat.fi
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Lattarauta 
(korkeus 40mm, paksuus 10mm)

Tappi 10x100mm

Muovikuori

Teräskorva
(paksuus 8mm tai 10mm)

Teräselementti
(paksuus 2mm)

Saatavilla myös lattaraudan koot 6x40mm tai 8x40mm

Saatavilla tilauksesta myös ruostumattomana teräksenä
tai sinkittynä

Suuri teräskorvan pinta-ala

Standardi teräskorvien väli 600mm (5D)

Mahdollisuus käyttää enemmän teräskorvia (6D, 7D)
betonilaatan kantavuuden vahvistamiseksi

Materiaalina standardoitu teräs S355

M10 Nailonruuvit mahdollistavat erottelun ja työskentelyn
lattiakenttien välillä

Muovikuoren materiaalina erittäin kestävä ABS-muovi

Lattian 
paksuus 

(mm)

Profiilin
korkeus

(mm)

Korvan
koko
(mm)

Korvien
väli

(mm)

Sauman
paino
(kg)

Kpl/
lava
(kpl)

Lavan
paino
(kg)

Profiilin korkeus  5mm välein
Mahdollista valmistaa myös seuraavat korkeudet 50mm, 60mm, 70mm, 80mm

Profiilin standardi pituus 3metriä

Tappi 10x100mm

Lattarauta S355 terästä 
(korkeus 40mm, paksuus 10mm)

Teräskorva
(paksuus 8mm tai 10mm)

Muoviruuvi M10 (8kpl/sauma)

DOWEL 06/10NA40-5D

Liikuntasaumat.fi
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Conecto Sinus on innovaatioratkaisu, jonka ainutlaatuinen rakenne ja laadukkaat materiaalit saavat 
liikuntasauman tuntuman katoamaan täysin sen yli ajettaessa. Sinus-sauman avulla vältät lattian 
halkeilusta johtuvat kalliit ja aikaa vievät korjaustoimenpiteet. Conecto Sinus liikuntasauma vaimentaa 
tärinän ja iskut täydellisesti ja on täysin huomaamaton käytössä.

Conecto Sinus liikuntasauman sallima liike betonilaattojen välillä:
- Korvan koko 180x120x8mm ±15mm rinnakkaisliike ja ±20mm kohtisuora liike  
- Korvan koko 180x140x10mm ±20mm rinnakkaisliike ja ±30mm kohtisuora liike

”Käärmesauma” siirtää tasaisesti jännitettä sekä horisontaalisesti, että rinnakkaissuunnassa 
betonilaattojen välillä. Sinus-sauman etu on myös helppo asennettavuus. Sauma vain asetetaan 
oikeaan kohtaan ja ankkuroidaan kiinni pohjaan. Ankkurielementit on suunniteltu sekä kooltaan, että 
muodoltaan siten, että ne siirtävät jännitettä laattojen välillä tasaisesti mahdollisimman suurelle 
pinta-alueelle.

Liikuntasaumat.fi

KÄYTTÖKOHTEET

Teollisuushallit Logistiikka- ja
jakelukeskukset

Parkkihallit Tehdasrakennukset Lentokentät

Conecto Sinus liikuntasauman avulla painonsiirto trukkien ajaessa laatalta toiselle sujuu huomaamatta 
ja trukin renkaita säästäen.
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Saatavilla mustana ja ruostumattomana teräksenä

Suuri teräskorvan pinta-ala

Standardi teräskorvien väli 600mm (5D)

Mahdollisuus käyttää enemmän teräskorvia
betonilaatan kantavuuden vahvistamiseksi

Sinus-palkit teräs S235,korvan materiaalina teräs S355

M10 Nailonruuvit mahdollistavat erottelun ja työskentelyn
lattiakenttien välillä

Muovikuoren materiaalina erittäin kestävä ABS-muovi

Lattian 
paksuus 

(mm)

Profiilin
korkeus

(mm)

Korvan
koko
(mm)

Korvien
väli

(mm)

Elementin
paino
(kg)

Kpl/
lava
(kpl)

Lavan
paino
(kg)

Profiilin korkeus  5mm välein
Profiilin standardi pituus 3 metriä

Liikuntasaumat.fi
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30mm

6mm

8mm

SINUS 06NCC60-5D-T8



Liikuntasaumat asennetaan betonilattioihin betonilaattojen elämisen ja liikkumisen 
kompensoimiseksi. Betonilaatat altistuvat sekä sisäiselle, että ulkoiselle paineelle. Vauriot syntyvät 
yleensä betonilaattojen nurkkiin tai reunoihin lähelle liitoskohtia. Liikuntasaumat kompensoivat 
betonilaattojen väliset horisontaaliset liikkeet (kohtisuorat ja yhdensuuntaiset laajennusliitoksella), 
jotka johtuvat yleensä betonin lämpölaajenemisesta tai kuivumisen aiheuttamasta kutistumisesta. 
Samanaikaisesti liikuntasauman tulee myös estää laattojen pystysuuntainen liike sekä laattojen 
keskinäiset jännitteet, jotka ovat seurausta liikenteestä, raskaasta laatan kuormituksesta ja 
epätasaisesta passiivisesta maanpaineesta.  

Conecto Sinus liikuntasauman sallima liike betonilaattojen välillä:
- Korvan koko 180x120x8mm ±15mm rinnakkaisliike ja ±20mm kohtisuora liike
- Korvan koko 180x140x10mm ±20mm rinnakkaisliike ja ±30mm kohtisuora liike   

Laajennusliitokset varmistavat kuorman tasaisen jakautumisen laattojen välillä estäen liialliset 
paikalliset jännitteet. Liikuntasauma auttaa myös ehkäisemään yleisimmät laattojen halkeamiseen 
johtavat syyt sekä lisää käyttömukavuutta ja betonilaatan käyttöikää.

2Laajennusliitosten lukumäärän tulisi mahdollistaa lattian jakaminen noin 300-500m :n kenttiin,
valamistehokkuus huomioonottaen. Liikuntasaumojen etäisyys tulisi olla korkeintaan 25-25m. Conecto 
Dowel liikuntasauma on  valmis tuote, joka on helppo asentaa ja asennusvalmis. Saumat asennetaan 
paikoilleen suunniteltuihin saumakohtiin ja liitetään toisiinsa käyttäen saumojen mukana toimitettavia 
siipimuttereita. 

Conecto Sinus takaa kestävän ratkaisun betonilattioille jotka ovat jatkuvan ja raskaan kuormituksen 
kohteena. 

Liikuntasaumat.fi

KÄYTTÖKOHTEET

Teollisuushallit Logistiikka- ja
jakelukeskukset

Parkkihallit Tehdasrakennukset Lentokentät
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Teräs lattarauta

Kulmapalkki 50x50x5mm

Tappi 10x100mm

Muovikuori

Sauman alarakenne paksuus 3mm
Teräskorva
(paksuus 8mm tai 10mm)

Lattian 
paksuus 

(mm)

Profiilin
korkeus

(mm)

Korvan
koko
(mm)

Korvien
väli

(mm)

Elementin
paino
(kg)

Kpl/
lava
(kpl)

Lavan
paino
(kg)

Profiilin korkeus  5mm välein
Koot 100 ja 125 ilman alarakennetta
Profiilin standardi pituus 2,9 metriä

Tappi 10x100mm

Teräskorva (paksuus 8mm tai 10mm) Sinusmuotoinen väliHaponkestävää terästä

SINUS 06NC85-5D

Liikuntasaumat.fi
9



PUOLIYMPYRÄ
Sauma vanhan ja uuden 
lattian väliin 10NF108

Kylmäkatkosauma kynnykseen
08NE120

Kylmävaraston liikuntasauma
06NE120

ERIKOISRATKAISUT

Liikuntasaumat.fi
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Kulmaraudat on suunniteltu käytettäväksi suojaprofiilina betonilaattojen sisemmälle kulmalle. Ne 
pystyvät siirtämään kohtalaisia kuormia jännitteestä betonin sisälle.
Kulmaprofiilin pituus on 6 metriä. Niitä voidaan helposti lyhentää tarvittavaan mittaan. Kulma-
pala ankkuroidaan paikoilleen raudoituksen avulla.

KULMARAUTA JA LÄMPÖKATKOKYNNYS

Liikuntasaumat.fi
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Lämpökatkokynnys on täydellinen ratkaisu autotallien ja hallien oven ja hallitilan rajapintaan.
Komponentti toimii sekä liikuntasaumana, että pakkasenkestävänä kylmäsillan katkaisijana.
Lämpökatkokynnyksellä saat tiiviin, siistin ja kestävän kynnyksen.



Conecto Park SL 210.50 on helpon asennettavuuden sekä siistin ulkoasun takia pidetty sauma 
suunnittelijoiden keskuudessa. Sauma on myös asennettavuudeltaan kustannustehokas. Käytössä 
Park SL sauma on osoittautunut erittäin kestäväksi ja luotettavaksi saumaksi. Conecto Park SL 
liikuntasaumaa on testattu erilaisin kestävyystestein, jotka ovat osoittaneet sauman olevan erittäin 
pitkäikäinen sekä kestävän myös erilaisten kemikaalien kuten bensiinin, dieselin, öljyjen ja liuottimien 
vaikutusta.  Sauma on myös UV-testattu ja kestää myös lämmönvaihtelua. Sauma täyttää myös palo-
turvallisuusluokka E:n kriteerit ja PN-EN 13501-1 standardin.

 Kuva 3, Kulma-asennus (CV) Kuva 2, Asennus uraan (W) Kuva 1, Pinta-asennus (N)

Conecto Park Sl Näkyvä 
sauma (mm)

Uran
leveys (mm)

Asennus-
tapa

Asennuskorkeus
(mm)

Max. Kuormitus
(kN)

Horisont./Vertik.
Liikkuvuus (mm)

SL 210.50 N

SL 210.50 W

SL 210.50 CV

235 50÷70 Pinta 10 600
60 (± 30)
40 (±20)

210 Ura

145 Kulma

10

10

600

600

60 (± 30)
40 (±20)

60 (± 30)
40 (±20)

50÷70

50÷70

12

PARK SL210.50

Liikuntasaumat.fi
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Conecto Park Ga on parkkihalleihin suunniteltu vesitiivis liikuntasaumaratkaisu. Liikuntasaumasta jää 
näkyviin vain pieni osa, joka on kuitenkin erittäin kestävä. Uraversio liimataan uraan hartsiliimalla ja 
ankkuroidaan paikalleen pultein. Sauma täytetään sitten hartsipohjaisella täyteaineella. Joustavan 
rakenteen käyttö liikuntasauman nivelreunoissa tekee saumasta käytännössä rikkoutumattoman. 
Mikäli sauma esimerkiksi mekaanisen kuormituksen vuoksi vahingoittuu, on sen kansi vaihdettavissa. 
Tätä saumaa on menestyksekkäästi käytetty useissa Euroopan suurissa parkkihalleissa. Mikäli sauma 
halutaan asentaa valmiiksi lattiaa valettaessa, suosittelemme käyttämään saumasta valuversiota.

 Kuva 3, Kulmaversio

 Kuva 2, Korkea uraversio

 Kuva 1, Uraversio

Conecto Park Ga Näkyvä 
sauma (mm)

Uran
leveys (mm)

Sauman
leveys (mm)

Asennuskorkeus
(mm)

Max. Kuormitus
(kN)

Horisont./Vertik.
Liikkuvuus (mm)

Ga 43.10

Ga 50.20

Ga 63.30

89 Max 65 214
25, 35, 45, 55,

70, 90, 100-200
600 20 (± 10)

97 Max 77 222

109 Max 86 235

25, 35, 45, 55,
70, 90, 100-200

25, 35, 45, 55,
70, 90, 100-200

600

600

40 (± 20)

60 (± 30)

Ga 88.45 134 Max 111 260
25, 35, 45, 55,

70, 90, 100-200 300 90 (± 30)
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PARK GA

Liikuntasaumat.fi

 Kuva 4, Valuversio Saatavana myös siirrettävillä tapeilla.



Conecto Elasto on valmistettu kahdesta alumiinikomponentista, jotka on yhdistetty joustavalla 
kumiosalla. Kumiosan valmistuksessa käytetty muokattu PVC kestää hyvin UV-säteilyä sekä 
erilaisia kemikaaleja. Matala asennuskorkeus on tämän liikuntasaumaratkaisun ehdoton etu, sillä 
se voidaan asentaa ilman uritusta. Elastoa voidaan käyttää mm. 3mm korkeiden muovimattojen, 
5mm korkeiden laattojen sekä muiden lattiapinnoitteiden kanssa. Värivaihtoehtoja kumielementille 
löytyy kymmenen.

Liikuntasaumat.fi

 Kuva 3, Kansiversio Kuva 2, Kulmaversio Kuva 1, Uraversio

Conecto Elasto Näkyvä 
sauma (mm)

Uran
leveys (mm)

Sauman
leveys (mm)

Asennuskorkeus
(mm)

Max. Kuormitus
(kN)

Horisont./Vertik.
Liikkuvuus (mm)

EL.30.6

EL.50.8

EL.65.10

30 30 150
5, 7, 10, 12, 14, 20, 

30, 50, 60, 70
30 12 (± 6)

50 50 175

65 65 185

5, 7, 10, 12, 14, 20, 
30, 50, 60, 70

5, 7, 10, 12, 14, 20, 
30, 50, 60, 70

30

30

16 (± 8)

20 (± 10)
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ALU

Liikuntasaumat.fi

Conecto ALU -liitokset on valmistettu erikoisvalmisteisesta alumiinista kuorman muodonmuutoksen 
kestävyyttä ajatellen. Sauma on valmistettu siten, että se on helppo puhdistaa, eikä kerää likaa. 
Näitä saumoja käytetään suurissa tiloissa, kuten lentokentillä, ostoskeskuksissa, hotelleissa ja 
suurissa halleissa, joissa laattojen välit voivat olla suuremmat  niiden elämisen vuoksi. 
Liitokset kestävät jopa 100 kN:n kuormituksia riippuen pyörän koosta ja tehokkaasta paine-
alueesta. Korkea kestävyys ja esteettinen ulkonäkö ovat sauman tärkeimmät edut.

Conecto Alu Näkyvä 
sauma (mm)

Uran
leveys (mm)

Sauman
leveys (mm)

Asennuskorkeus
(mm)

Max. Kuormitus
(kN)

Horisont./Vertik.
Liikkuvuus (mm)

AL38.10

AL78.10

AL110.15

AL125.20

AL130.21

AL165.30

Materiaali

38            maks. 30               162                        14, 32, 42, 52                   Alumiini                             30                             20 (+/- 10)

78           maks. 50                194                                                                   Alumiini                           100                            

110           maks. 75               225                                                                   Alumiini                            100                   

125           maks. 90               230                                                                    Alumiini                             70                     

130          maks. 100             255                                                                     Alumiini                          100                    

165          maks. 140             284                                                                     Alumiini                            70                   

   N,15,22,30,42,  
52, 62, 77, 87, CV

20 (+/- 10)
32 (+/- 16)

   N,15,22,30,42,  
52, 62, 77, 87, CV

32 (+/- 16)
46 (+/- 23)

   N,15,22,30,42,  
52, 62, 77, 87, CV

40 (+/- 20)
50 (+/- 25)

   N,15,22,30,42,  
52, 62, 77, 87, CV

   N,15,22,30,42,  
52, 62, 77, 87, CV

42 (+/- 21)
54 (+/- 27)

60 (+/- 30)
62 (+/- 31)

Asennuskorkeudessa N=kansiversio ja CV=Kulmaversio

15
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CPR A2

Liikuntasaumat.fi

Conecto CPR A2 on kutistumaton sauma, joka on tehty kahdesta alumiiniprofiilista ja joustavasta,
elomeerikumisesta nivelosasta niiden välissä. CPR A2 sauma on suunniteltu käytettäväksi
keraamisissa lattioissa.

Materiaali: 
Alumiini, messinki, ruostumaton teräs. Kumin värit: harmaa, musta. Elementin pituus 2,7m.

Conecto AluNäkyvä 
sauma (mm)

Uran
leveys (mm)

Alumiini Messinki

H 8mm H 8mm

H 10mm H 10mm

H 12,5mm H 12,5mm

H 14mm H 14mm

H 15mm H 15mm

16
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TEKNISET TIEDOT JA KOOT:

Materiaali: metalli
Paksuus: 1mm + muovilista
Korkeudet: 25mm, 45mm, 65mm, 
85mm, 105mm, 125mm, 145mm
Suosituslämpötila -30 - +80˚ C 

Lisävarusteet:

Sauman
muoviharjanne

Combiform
liikuntasauma

AluslevySäätöruuvi (100kpl/ltk)
Lisäksi säätötyökalu säätöruuvien kiristykseen.

CombiForm liikuntasauma on kevytliikuntasauma, jota suositellaan suuriin kohteisiin sen helpon
asennettavuuden takia. Liikuntasaumaa nimitetään ”kiskojärjestelmäksi” ja se on saanut runsaasti
positiivista palautetta lattiaurakoitsijoiden parissa. Combiform liikuntasauman hyviä puolia ovat
sen nopea asennettavuus, keveys ja runsas kokovalikoima. Tämä sauma sopii myös hyvin mataliin
valuihin kuten 40mm! CombiForm on laadukas ja kestävä valinta ja soveltuu käytettäväksi kaikissa 
lämpötiloissa sekä ulko-, että sisätilakohteissa. 

TYÖ-/KEVYTLIIKUNTASAUMA COMBIFORM

Liikuntasaumat.fi

C25 (25mm)              3500              2,8                     100                            40                              60

C45 (45mm)              3500              3,1                     200                            69                              90

C65 (65mm)              3500              3,8                     300                            89                            100

C85 (85mm)              3500              4,5                     300                          109                            120

C105 (105mm)          3500              5,6                     400                          135                            140

C125 (125mm)          3500              6,6                     600                          161                            200

C145 (145mm)          3500              8,0                     600                          190                            300

Kokotaulukko Combiform

Malli/korkeus          Pituus            Paino            Kantavuus              Valun paksuus         Valun paksuus
      (mm)                    (mm)             (kg)          c-c 1100mm (kg)         minimi (mm)             maks. (mm)
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ALUMASTER 150

Liikuntasaumat.fi

Alumaster 150 on ruostumaton liikuntasaumaelementti, joka on tarkoitettu maanvaraisten betoni-
lattioiden liikuntasaumoihin. Alumaster 150 soveltuu kaikille lattiatyypeille, mutta erityisen hyvin se
soveltuu alueille, joilla on korkea radonpitoisuus ja kiiltohiottaville lattioille. Alumaster 150 soveltuu
erinomaisesti myös parkkihalleihin ruostmattomuutensa ansiosta. Lisäksi se on myös erittäin
edullinen vaihtoehto, jos vaaditaan ruostumatonta rakennetta. Alumaster 150 on ainut markkinoilla
oleva saumatyyppi, jonka sauma voidaan tiivistää luotettavasti radonia vastaan. Kiiltopintaa
hiottaessa saumaa voidaan hioa samalla kertaa alemmaksi timanttihiomakoneella, joka on 
mahdollista ainoastaan Alumaster 150 liikuntasaumalla. Kyseinen sauma on markkinoiden edullisin
ja sen edullisuutta lisää Alumasterin loppuun asti suunniteltu asennustekniikka, joka tuo lisää
säästöä n. 5€/jm työkustannuksissa perinteisiin saumarakenteisiin nähden.

Sauman asennus:
Normaalisti sauma kiinnitetään pystyyn asennettuihin 16 mm:n harjateräksiin itseporautuvin 
ruuvein akkuporakoneella. Toinen tapa on asentaa sauma betonikakkujen varaan. Sauman 
keveydestä johtuen se voidaan asentaa betonikakkujen varaan oikeaan korkeuteen ilman 
lisätukia. Merkittävä etu muihin liikuntasaumoihin verrattuna on se, että asennuksessa ei tarvita 
hitsauskoneita, joten alla oleva eriste ei pala. Näin ollen ei tarvita myöskään tulityölupia eikä 
kalliita jälkivartiointeja. 

Elementin vakiokorkeus on 120mm ja pituus 3,5m. Elementin korkeutta voidaan kasvattaa lisä-
elementtien ansiosta kuinka suureksi halutaan.
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Y Leveys

L  aukko

H Korkeus

Conecto HDS on suuriin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi parkkihalleihin suunniteltu liikuntasauma-
järjestelmä. Elementin suuren liikkuvuuden ansiosta HDS liikuntasaumaa voidaan käyttää kompen-
soimaan seismisiä jännitteitä. Elementti on siivetön, minkä ansiosta liikuntasauma on hyvin ohut. 
Liikuntasauman sisällä olevat levikkeet saavat aikaan yhtenäisen ja portaattoman pinnan. Conecto 
HDS Liikuntasauma on helppo pitää puhtaana ja se on käytännössä äänetön ja kitkaton kun se on 
kosketuksessa yliajettavan ajoneuvon renkaisiin. Asennustapa aikaansaa yhtenäisen pinnan 
betonilaattojen väliin.

Liikkuvuus vaakasuunnassa */- 30mm
Liikkuvuus pystysuunnassa +/- 20mm
Standardipituus 3 metriä

HDS

Liikuntasaumat.fi
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Musta teräs Ruostumaton teräs

Litteä Sinus-korjaussauma, joka on suunniteltu raskaiden kuormien käyttöön. Sauma asennetaan
halkeilevan sauman päälle käyttäen apuna asennusruuveja, jotka poistetaan kiinnitysaineen 
kuivumisen jälkeen. Soveltuu erityisen hyvin  betonilaattojen rinnakkaisliikkuvuuden tukemiseen. 
Tuotetta on mahdollista saada ruostumattomana tai galvanoituna teräksenä. Standardipituus on
2,8m. Profiilia on mahdollista valmistaa erilaisina leveyksinä välillä 80mm-300mm. 

Sinuspalkki 55x8mm Asennusruuvi

SINUS 06NC110-R

Liikuntasaumat.fi
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Ankkurointi-/
Asennuspalkki

Neopreeniteippi
väli 5mm

Sinuspalkki 50x6mm

Conecto Sinus Korjaussauma on suunniteltu halkeilevien betonilattioiden saumojen korjaukseen. 
Käärmemäinen rakenne mahdollistaa kaksitasoisen paineen siirtymisen betonilaatan sisällä ja 
siten ehkäisee halkeilun etenemistä syvemmälle. Oikein asennettuna Sinus Korjaussauma voi 
estää merkittävästi lisävaurioiden syntymistä sekä pidentää huomattavasti lattian käyttöikää. 
Korjaussauman asennuksen jälkeen lattiaa voidaan edelleen pitää esimerkiksi trukkien 
käytettävissä, eikä ajoneuvojen pyörien vaurioitumista tarvitse pelätä. Standardi pituus 2,4m.

Ankkurointi-/
Asennuspalkki

Neopreeniteippi
väli 5mm

Sinuspalkki paksuus 6mm

SINUS 06NC50-R

Liikuntasaumat.fi
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ETUJA:
Helppo asentaa
Kemiallisesti kestävä
Todella ohut
Vaimentaa ajoneuvojen
aiheuttaman tärinän

Vaurioitunut sauma

Betonilaatta

Profiilin 
leveys 
(mm)

Profiilin
korkeus

(mm)

Vanhan sauman
minimileveys

(mm)

Max
horisont.
liike (mm)

Puristus-
lujuus

2(N/mm )

Taivutus-
lujuus

2(N/mm )
Väri

Profiilin 
pituus 
(mm)

Profiilin  tyyppi

SmartJoint on elementtikorjaussauma komposiittimateriaalista, joka voidaan asentaa vanhan, vaurioituneen sauman 
päälle. Se soveltuu myös raskaan kuormituksen kuten teollisuuden käyttöön. SmartJoint takaa sauman ja lattian 
tasaisuuden sekä vähentää ajoneuvojen kuten trukkien vaurioitumista kuluneen liikuntasauman vuoksi. Se myös 
mahdollistaa betonilaatan vertikaalisen ja horisontaalisen liikkumisen. SmartJoint asennetaan kiinni vanhaan 
liikuntasaumaan, jolloin siitä tulee osa liikuntasaumaa sekä betonilaattaa.  SmartJoint kestää käytössä ilman huoltotoimen-
piteitä eikä se muutu ajan kuluessa.

SMARTJOINT

Liikuntasaumat.fi
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Conecto Omega liikuntasauma on niin helppo ja vaivaton asentaa, että työmiehet tuntevat olevansa 
vapaalla tätä asentaessaan! Liikuntasauman muoto ja tartuntaraudat ehkäisevät tehokkaasti pysty-
suuntaista liikettä sekä mahdollistavat optimaalisen painon siirtymisen betonilaattojen välillä. Jämäkät 
tartuntaraudat mahdollistavat huolellisen ankkuroinnin betonin kuivuessa. Ihanteellinen teollisuuden 
suuriin kohteisiin kuten lentokentät, parkkihallit, ostoskeskukset, logistiikka- ja jakelukeskukset jne. 

Profiilin standardi pituus 3 metriä

OMEGA 03NB

Liikuntasaumat.fi

KÄYTTÖKOHTEET

Teollisuushallit Logistiikka- ja
jakelukeskukset

Parkkihallit Tehdasrakennukset Lentokentät
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ASENNUSTYÖKALU
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Patentoitu Alumaster liikuntasauman säädettävä maakiinnike soveltuu kaikkien valmistajien 
liikuntasaumojen, kynnysrautojen ja valumuottien yms. asennukseen. Asennus tapahtuu ruuvi-
kiinnityksellä, joten asennuksessa ei tarvita hitsauslaitteita, tulityölupia eikä jälkivartiointeja. 
Asennuksassa riittää yksi mies koska esikiinnitys tapahtuu ruuvien avulla eikä toista miestä 
tarvita myöskään tulen vahtina. Kiinnike soveltuu käytettäväksi täysin eristealustaisilla 
(40 cm styroksia) tai maanvaraisilla lattioilla ja niiden yhdistelmillä.

Asennus on erittäin helppoa: Aluksi tehdään suora linja esim. värilangan avulla, jonka jälkeen 
liikuntasaumat tuodaan linjan viereen ja kiinnikkeet asennetaan käsin pystyyn liikunta-
saumojen haitoilta vapaisiin kohtiin. Tämän jälkeen kiinnikkeet upotetaan maahan pora-
vasaralla vaakaosa maata vasten ja löysytetään hieman kulmakappaleita, että ne pääsevät 
vapaasti liikkumaan. Tämän jälkeen saumat kiinnitetään kulmapaloihin löysästi ja jatkos-
kohdat asennetaan korkoon kiilojen avulla sekä kiristetään ruuvit. Lopuksi saumat 
asennetaan suoraan linjaan ja kiristetään vaakasäätöruuvit, jonka jälkeen sauma on oikeassa 
korossa, suorassa linjassa ja erittäin tukevasti paikoillaan.
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MUISTIINPANOJA
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KUVIA: TUOTANTO
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KUVIA: ASENNUS
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Conecto Suomi
Y-tunnus: 0979565-5

Myyn�:
Per� Holma
0400 169 646
per�.holma@liikuntasaumat.fi

Myyn�/Toimitus:
Jukka Peltonen
0500 564 649


