
 050 407 2937  tuotanto@tekham.fi      

Asiakas: Työnumero:

Asiakasnumero: Merkki:

Tilaaja: Tilaus-
päivä

Vastaanottaja:

Puhelinnumero: Puhelinnumero

Toimitusosoite: Laskutusosoite:

Toimitustapa: Nouto: Kuljetus: Toimitusaika:

SKK KYP

a b l materiaali liitos kpl HUOM! a b kulma materiaali liitos kpl

Eristettyjen kanavien

ja osien mitat

ilmoitetaan aina

sisämittoina !

MYK KYK

a b c d l sijainti materiaali liitos kpl a b kulma materiaali liitos kpl

MYP SYK

a b Ød l sijainti materiaali liitos kpl a b s l materiaali liitos kpl

TYK LKT_

a b c d materiaali liitos kpl a b Suora Saapas materiaali liitos kpl

LKP_ KKP



 050 407 2937  tuotanto@tekham.fi      

a b Ød l Suora Saapas materiaali liitos kpl a b materiaali liitos kpl

Liitos selitteet: Lyhenne: Esimerkki: Materiaali selitteet: Lyhenne: Lisätietoa:

Z-lista IT IT + IT Eristämätön ZnFe

Z-lista irrallisena ITI IT + ITI Rasva  1.25

Z-lista ulkokuoressa (eristetyt) ITU (tai IT)* ITU + ITU Haponkestävä Hfe

Z-lista sisäkuoressa (eristetyt) ITS ITS + ITS Ruostumaton Rst

Suora pää ilman listoja  - IT + - Paloeristetyt EI60 

Niittireunus NR IT + NR20 EI60 1.2 sisäkuori s = 1.25 mm 

Niittireunus sisäänpäin NRS IT + NRS20 EI120 

Eurolista EU EU20 + EU20 EI120 1.2 sisäkuori s = 1.25 mm

Eurolista irrallisena EUI EUI Äänieristetyt ÄE50 

Eurolista ulkokuoressa (eristetyt) EU-U EU-U + EU-U ÄE50PES polyesterivaimennuslevy

Eurolista sisäkuoressa (eristetyt) EU-S EU-S + EU-S ÄE100 

Umpipääty TP IT + TP ÄE100PES polyesterivaimennuslevy

Osakoko (pyöreät osat) OK IT + OK Lämpöeristetyt LE20

Kanavakoko (pyöreät osat) KK IT + KK LE30

* eristetyissä kanavissa ja osissa kiinnityslistat ovat vakiona ulkokuoressa LE50

LE100
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