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PITÄVÄ ABSO
-alapohjan eristeankkuri eriste-
 levyjen luotettavaan kiinnitykseen

Abso-alapohjan eristeankkuri kiinnittää alapohjan eristeet pohjavaluun. Ilman ankkurointia 
alapohjaeristeet voivat painua tai liikkua maaperän eläessä. Ankkuri pitää ne tiukasti kiinni 
alapohjassa, vaikka maa rakenteiden alla painuisi. Kun eristeet pysyvät paikoillaan, ei alapohjaan 
synny kylmäsiltoja ja rakenne pitää energiataloudellisuutensa.

Vaivaton varmistus eristykselle
Eristeankkuri pureutuu hyvin sekä EPS- että XPS-eristeisiin ja muodostaa pitävän liitok-
sen. Ankkurit on tehty joustavasta muovista, joka kestää murtumatta rakenteen mahdol-
lista elämistä. Leveä laippa ja kapea varsi varmistavat, että ankkuri pysyy kiinni laatassa, 
muttei heikennä sen rakennetta. Valikoimassa on 150 mm–400 mm ankkurit eripaksuisille 
eristeille.

Helppo asentaa kaikkiin eristeisiin
Abso-alapohjan eristeankkurit asennetaan nelikulmaisella asennustyökalulla, jonka voi 
kiinnittää poraan. Ne ruuvataan eristelevyyn metrin välein siten, että laippa jää n. 50 mm 
koholle eristeen pinnasta. Laatta valetaan normaalisti eristekerroksen päälle, jolloin valun 
sisään jäävät ankkurinkannat kiinnittävät laatan ja eristeen toisiinsa. Varren reikien ansiosta 
valubetoni pääsee täyttämään ankkurit kokonaan, joten valuun ei jää onkaloita.

1. Lado eristelevyt limittäin maapohjalle.

2. Ruuvaa eristeankkureita tasaisin välimatkoin, niin että 
 kaikki eristelevyt on tuettu. Ankkurit tulee asentaa 
 metrin välein, niin että niitä on 4/m2.

3. Varmista, että ankkurinkannat jäävät n. 50 mm koholle 
 eristeen pinnasta ja että ne ovat tiukasti kiinni myös 
 alimmassa eristekerroksessa, mutta eivät puhkaise sitä. 
 (kts. kuva)

4. Vala laatta normaalisti

Abso-alapohjan eristeankkurin 
asennusohje:
Abso-alapohjan eristeankkuri toimii kaikenlaisten eristeiden kanssa. Ankkurin 
pituus tulee valita halutun eristepaksuuden mukaan niin että eristekerroksen 
paksuus on vähintään yhtä suuri kuin ankkurin pituus. Jos eristyksessä käytetään 
useampia kerroksia, tulee varmistaa että ankkuri ulottuu alimpaan kerrokseen 
saakka. Se ei saa kuitenkaan puhkaista eristystä.

50/50/50 -sääntö
Jätä ankkurin kanta n. 50 mm koholle eristeen pinnasta.

Eristekerroksen paksuuden tulee olla vähintään yhtä 
suuri kuin ankkurin pituus, jotta ankkurin kärjen ja eris-
teen pohjan väliin jää vähintään 50 mm varoalue.

Ankkurin kärjen tulee upota vähintään 50 mm alimpaan 
eristelevyyn.
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