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Suojaus koko ruuvin mitalle
Jos keskitytään suojaamaan vain ruuvin näkyviin 
jäävää kantaa, jätetään työ puolitiehen. Ruukki 
Viktoria™ -kateruuvi on suojattu koko ruuvin mitalta 
kannasta porakärkeen. Tämän lisäksi ruuvin kanta, 
aluslevy ja ruuvin rungon yläosa on jauhemaalattu 
Qualicoat-luokitellulla maalilla. Kokonaisratkaisu on 

kattavasti testattu ja todettu 
hyvin soveltuvaksi C3-ilmasto-
rasitusluokkaan EN ISO 12944-2 
mukaisesti.

Qualicoat-luokiteltu jauhe-
maalaus antaa ylimääräisen 
lisäsuojan ja tyylikkään ulko-
näön ruuvin kannalle, alus- 
levylle sekä rungon yläosalle.
 
Suojauskäsittely kattaa
koko ruuvin ja sen eri
kerrokset ovat ulko- 
pinnasta alkaen: 

• Erikoispinnoite 
• Passivointikerros
• Sinkkikerros

Ruukki on aina ollut edelläkävijä innovatiivisten ja laadukkaiden terästuotteiden kehittämisessä – koko-
naislaadukas lopputulos syntyy viimeistellyistä yksityiskohdista. Ruukin uusi matalakantainen kateruuvi 
on tarkoitettu teräsohutlevyjen kiinnitykseen sekä puu- että metallialustoihin. Ruuvin ainutlaatuinen 
muotoilu ja toiminnallisuus takaavat kauniin lopputuloksen ja miellyttävän asennuskokemuksen.

Ruukki Viktorialle suunniteltu vahvalla magneetilla varustettu ruuvin kiinnitystyökalu 
tekee asentamisesta vaivatonta. Ruuvi pysyy paikallaan myös silloin, kun työskennellään 
hankalissa työasennoissa!

Kaikissa toimitetuissa Ruukki Viktoria™ -kateruuvipusseissa on erillinen tarkoitukseen 
sopiva Torx-kärki sujuvan asentamisen takaamiseksi. Erikseen myytävä magneetti-
työkalu toimitetaan viiden vaihtokärjen kanssa.

Räätälöity kiinnitystyökalu auttaa asentamisessa

Huomaamattoman tyylikäs
Ruukki Viktoria™ -kateruuvin kohdalla vaatimaton 
ulkonäkö kaunistaa. Verrattuna tavalliseen kuusikul- 
maiseen kateruuviin Ruukki Viktoria™ on huomaama- 
ton ja hillitty.

RUUKKI VIKTORIA™ -KATERUUVI
– NÄYTTÄVÄÄ SUORITUSKYKYÄ!

Matala ja tasainen muotoilu sallii lian, lehtien ja 
roskien huuhtoutumisen veden mukana alas katolta. 

Muotoilu parantaa 
puhtaana pysymistä 



Ruukki Viktoria™ -kateruuvi vaativaan käyttöön     3

Käyttökohteet
Ruukki Viktoria™ on ulkonäöltään tyylikäs, 
joten se sopii vesikateasennusten lisäksi 
erinomaisesti myös julkisivuasennuksiin 
sekä puu- että metallialustoille ja -ruo-
teille. Lisäksi sitä voidaan käyttää teräs-
ohutlevyjen limityskiinnityksessä.

Toisin kuin tavalliset kateruuvit, Ruukki 
Viktoria™ on vesitiivis myös silloin kun 
asennuskulma ei ole täydellinen!

Ruuvin ja aluslevyn ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus 
sallivat pienet kiinnityskulman vaihtelut ilman, että ruuvi 
menettäisi suorituskykyään vesitiiveyden osalta.

✔✔

Testattu ja sertifioitu
Ruukki Viktoria™ -kateruuvit ovat 
kattavasti testattu ja sertifioitu.

Tarkka laadunvalvonta kattaa koko 
prosessin, alkaen raaka-aineiden 
tarkastuksesta lopputuotteeseen. 
Ruuvit ovat ETA-hyväksyttyjä ja niillä on 
CE-merkintä. Tämän lisäksi tunnustettu EOTA:n 
toimielin SP (Technical Research Institute of Sweden) on testannut ja 
myöntänyt teknisen hyväksynnän osoituksena ruuvin soveltuvuudesta aina 
C3-ilmastorasitusluokkaan saakka (EN ISO 12944-2 -luokitusten mukaisesti).

Tekniset tiedot

#1 Porakärki

Erityinen kavennettu porakärki takaa 
nopean ja tehokkaan porautuvuuden 
metalliin jopa 2 x 1,25 mm ainevahvuuksiin.

Varastovärit *)

Tumman harmaa 
RR23

Musta
RR33

Punainen 
RR29

Tiilen- 
punainen 

RR750

Tumman 
ruskea
RR32

*) Lisäsävyt erillistilauksena 
pidemmällä toimitusajalla.

Pituus (L) 28 mm

Ruuvin kanta Low Profile Torx 20 -kanta

Materiaali Karkaistu teräs (C1018 / C1022)

Porakärki #1 (kavennettu porakärki)

Porautuvuuskapasiteetti Max. 2 x 1,25 mm (S280GD teräkseen)

Aluslevy ja tiiviste Ruuvin kannan mukaan muotoiltu Ø14 mm alumiini- 
aluslevy korkealaatuisella EPDM-tiivisteellä

Pintakäsittely ZYTEC™ M

Soveltuva ilmastorasitusluokka C3
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Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme 
ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet 
kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole 
vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, 
epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut 
tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden 
muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja.


