
Liimattavat
reunakivet
Pitävän liimauksen lisäksi ovat laaja mitoitus, loppuun
asti ajateltu muotoilu ja piiloponttaus Rudus Betoni-
tuote Oy:n liimattavien reunakivien keskeisimpiä etuja. 
Kun halutaan rakentaa erinomaisesti käyttöä kestävää, 
pitkäikäistä reunakiveystä ja alentaa kunnossapidon 
menoja, on Rudus Betonituotteen liimattava reunakivi 
varmin ja turvallisin valinta.

Täydellinen järjestelmä
Rudus Betonituotteen liimattava reunakivijärjestelmä 
sisältää viisi (5) poikkileikkaustyyppiä korkeudeltaan
60 – 160 mm sekä niihin mitoitetut kaarre-, sovite- ja 
kulmakivet. Kaikkiaan 71-osainen järjestelmä tarjoaa 
kivet yleisimmin käytettyihin kaarresäteisiin. Laajan 
malliston ansiosta kivien päät asettuvat tiiviisti toisiin-
sa kiinni eikä päiden väliin kerry likaa, joka jäätyessään 
murtaisi kivet tai irrottaisi ne asfaltista.

Piiloponttaus
Jo asennetut Rudus Betonituotteen reunakivet tun-
nistaa piilopontista. Pontin ansiosta saumat pysyvät 
suorina ja tiukasti kiinni toisissaan. Kulmat eivät pääse 
murtumaan ja näkymätön pontti parantaa samalla reu-
nakivilinjan ulkoasua.

Helpompi asentaa
Liimattava reunakivi on helppo asentaa suoraan asfalt-
ti tai betonipäällysteelle. Piilopontti ohjaa kivien päät 
kohdalleen eikä valmiissa linjassa esiinny hammastusta, 
johon osuessaan tienhoitokalusto voisi repiä kiviä irti.

Rudus Betonituotteen
reunakivijärjestelmä
Reunakivien asiantuntija - jo vuodesta 1974
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www.rudus.fi/betonituote

Rudus Betonituote käyttää liimattavissa reunakivissä 
Binab-liimaa, jolla saatiin ristiliimauskokeen paras tu-
los. Kiven ja liiman välinen vetolujuus on suurempi kuin 
asfaltin vetolujuus, joten jos kivi irtoaisi siihen kohdistu-
van voiman vuoksi, irtoaisi mukana myös pala asfalttia.
Parhaan asennustuloksen takaamiseksi suositamme
pienten epätasaisuuksien korjaamiseen Rudus Betoni-
tuotteen R-liimanauhaa eli samaa liimaa, jota käytetään 
reunakivissä.

Kun valitset reunakiveksi Rudus Betonituotteen piilo-
pontatun reunakiven, valitset samalla markkinoiden 
pitävimmän liimauksen.

Rudus Betonituotteen liimattavien reunakivien lisä-
etuja ovat mm.
•  piilopontti loksahtaa helposti kohdalleen
•  monipuolinen mallisto kattaa kaiken tarvittavan, 
myös pienet ja suuret kaarteet
•  lyhyet ja pitemmätkin vioittuneet reunakiviosuudet 
on helppo korjata
•  tuotteen jatkuva saatavuus
•  perinteikäs suomalainen toimittaja, joka tekee jat-
kuvaa seurantaa ja kehitystyötä tuoteominaisuuksien 
parantamiseksi

Ristiliimauskoe / Contesta Oy:
Liiman pitävyys ristiliimauskokeessa on >80 KN/cm2, joka oli suoritetun kokeen paras tulos!

Paras ristiliimauspito

Huomioitavaa tonttiliittymien asennuksissa

Henkilöautojen maavaran madaltumisen myötä käytetään nykyisin tonttiliittymissä reunakivenä 60 mm:n F-kiveä.
Asennettaessa tulee tällöin varmistaa asfalttipinnan ehdoton tasaisuus ja käyttää ainoastaan 50 cm:n pituisia reunakiviä.
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Rudus Betonituote Oy
Myynti ja tilaukset:  Osoite:  Puhelin:
Etelä-Suomi Tuusula  Ristikiventie 2, 04300 Tuusula  020 4474 301
 Lahti  Orimattilankatu 180, 15680 Lahti  020 4474 360
 Lohja  Lohjanharjuntie 930, 08500 Lohja as  020 4474 200
 Tammisaari  Tiilimäki, 10600 Tammisaari  020 4474 400
Itä-Suomi Hamina  Vältie 97, 49490 Neuvoton  020 4474 340
 Lappeenranta  Kaakkoiskaari 2, 53500 Lappeenranta  020 4474 370
Länsi-Suomi Turku  Vanha Moisiontie 2, 20360 Turku  020 4474 435
 Kurikka  Nummentie 12, 61300 Kurikka  020 4474 350
Keski-Suomi Tampere  Vilusen puistokatu 24, 33710 Tampere  020 4474 410
Pohjois-Suomi Oulu  Hautakorventie 4 (PL 45), 90501 Oulu  020 4474 390
 Tornio  Raidekatu 12, 95420 Tornio  020 4474 420



1.  Puhdista asfaltti huolella irtoliasta ja roskista
2.  Tarkista, että asfaltin reuna ulottuu vähintään 50 mm 
reunakiven taakse.
3.  Tasoita asfaltin epätasaisuudet. Alle 5 mm:n erot 
voidaan tasoittaa liimanauhalla, yli 5 mm:n epätasai-
suudet täytetään asfalttimassalla.
4.  Merkitse reunan asennuslinja liidulla asfalttiin ja lado 
reunakivet kyljelleen n. 30 mm:n etäisyydelle linjasta.

1.  Kiven pohjassa olevaa liimapintaa lämmitetään nes-
tekaasuliekillä kunnes se alkaa kuplia. Huolehditaan, 
ettei liima syty palamaan.

1.  Käännä reunakivi paikalleen ja oikaise se liituviivan
suuntaiseksi.
2.  Työnnä kivien välinen rako umpeen ja paina kivi alus-
taan kiinni.

1.  Reunakiven asennuksessa on asfaltti tai betonipinta
aina tartuntapohjustusaineella.
2.  Levitä tartuntapohjustusaine asennusalueelle tasai-
seksi, ohueksi kerrokseksi.
3.  Levitys onnistuu parhaiten pitkävartisella maala-
ustelalla. Tartuntapohjustusaineen menekki on n. 5 
litraa/100 m. Tartuntapohjustusaineena tulee käyttää 
Rudus Betonituotteen Primer Bitumiliuosta.

Kivien irroitus kuljetusalustalta
Jos reunakivet ovat kiinni alusrimois-
sa, toimi seuraavasti:
1.  Aseta n. 70 cm pitkä lattarauta
kuvan osoittamalla tavalla reunakivien 
väliin tai reunakiven alle.
2.  Väännä kivi irti.

Muista!
1. Liimattavan pinnan tulee
aina olla puhtaaksi harjattu.
2. Liimattavien reunakivien
alusta tulee ennen liimausta
käsitellä tartuntapohjusteaineella.

3. Liimapinnan lämmitys

Lisätiedot: www.rudus.fi/betonituote

1. Esivalmistelu

4. Asennus

2. Tartuntapohjustus

Asennusohje
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Pohjustusaineen käyttöturvallisuustiedote löytyy
www.rudus.fi/betonituote  -yritys alaotsikon alta.


