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Uponor-PEX 
Laadukas materiaali moneen käyttöön

Näin materiaali syntyy

Lämpötilankestävyys

Hyvä muisti, vaan ei älyä

Uponor-PEX valmistetaan 
HD-polyeteenistä, jonka molekyy-
lipaino on korkea. Ristisilloitusai-
neena käytetyn peroksidin, korkean 
paineen ja korkean lämpötilan 
avulla polyeteenin pitkien mole-
kyyliketjujen välille muodostetaan 
kemiallisia sidoksia, eli niin kutsut-
tuja ristisidoksia. Näin rakenteeseen 
syntyy kolmiulotteinen verkko. 

Ristisilloitus tekee Uponor-PEXistä 
äärimmäisen vahvaa. PE tarkoittaa 
polyeteeniä ja X ristisilloitusta. Ma-
teriaalin kemiallinen nimike on PEX.

Uponor-PEX kestää lämpötiloja 
-100 °C - +95 °C

 

Hygieeninen ja pitkäikäinen

PEX-putket kestävät kaikkia vesi-
laatuja ilman korroosioriskiä.  Sitä 
on asennettu käyttövesiputkeksi 
Suomessa jo yli 30 vuoden ajan, 
vuosittain n. 1,6 milj. metriä.

Materiaalin kemikaalinkestävyys on 
erittäin hyvä, ja sitä käytetään mm. 
happamalle vedelle ja peittauskyl-
pylaitoksissa. 

Uponor-PEXillä on hyvä terminen 
muisti. Sen vuoksi esim. väärin 
tehty taivutus tai ”lommahdus” on 
helppo oikaista kuumailmapistoo-
lin avulla. Kun materiaali muuttuu 
läpinäkyväksi (133 °C), se palautuu 
alkuperäiseen muotoonsa. Mene-
telmää voidaan käyttää myös tiivis-
teissä, jotka kutistetaan paikalleen 
lämmön avulla. 

Alhainen kitka Kevyt asentaa

Alhainen kitka tuo monia 
etuja vedenjakeluun. Esim. 
virtausnopeutta voidaan nostaa 
ilman putkissa tapahtuvaa 
eroosiota. Kiiltävä pinta ehkäisee 
tehokkaasti kerrostumien 
syntymistä ja putkiston puhtausaste 
pysyy korkeana. 

100 metriä 15 x 2,5 mm:n Uponor-
PEX-putkea painaa alle 10 kiloa.

Putken katkaisu on nopeaa put-
kileikkurilla. Myös paksummille 
putkille löytyy omat leikkurinsa.

Taipuisa putki tekee asentajan 
työstä helppoa. 
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Uponor-PEX-putkia voidaan 
liittää näin

Käytä vain Uponorin suosittelemia 
liittimiä. Q&E- ja WIPEX liittimet 
ovat nimenomaan suunniteltu 
Uponor-PEX-putkelle. 

Erikoissovellukset

Uponor valmistaa PEX-putkesta 
asiakkaiden toiveiden mukaisia 
erikoissovelluksia. 

Räätälöidyissä tuotteissa hyö-
dynnetään PEX-materiaalin hyviä 
ominaisuuksia, kuten lämpötilan ja 
kemikaalien kestoa, sähkön eristä-
vyyttä, termistä muistia ja keveyttä.

Muoviputkilla pieni ekologinen selkäreppu

Elinkaariarvioinnissa (Life Cycle Assessment, LCA) määritetään tuotteen 
ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. 
Muovituotteiden ympäristövaikutukset ovat pienet muihin LVI-järjestelmissä 
käytettyihin materiaaleihin verrattuna.  

Prosenttiluku taulukossa kertoo, kuinka suuri ympäristövaikutus muovituotteella on vertailu- 
materiaaliin nähden.  

(Lähde: Eurooppalaisen muoviputkivalmistajien järjestön, TEPPFA, toimeksiannosta tehty muovi- 
putkien elinkaariarvio. Tutkimuksen suoritti Flemish Institute for Technological Research, VITO).

Paineputket              Viemärit ja kaivot                                    Käyttövesi
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Uponor Aqua Pipe 
Turvallisiin käyttövesijärjestelmiin

Uponor Aqua Pipe

Suojaputki  on nyt valkoinen ja siinä on 
sininen tai punainen merkkiraita! 

Uponor Aqua Pipe 
suojaputkessa

Uponor Aqua Pipe -putkea on saatavilla sekä pelkkänä PEX-putkena että 
valmiiksi suojaputkeen sujutettuna. 

Suojaputki suojaa varsinaista putkea, ja ehkäisee runkorakenteiden vesi-
vahingot mahdollisen vuodon yhteydessä. Lisäksi se mahdollistaa putken 
vaihtamisen. 

Kaikilla Uponor PEX-putkilla on Nordic PolyMark -hyväksyntä.

Putken erikoisominaisuudet käyttövesijärjestelmille

• Piiloasennettavuus

• Vähäinen kerrostumien muodostumisriski  

• Ei sakkaantumista

• Vaimentaa ääntä ja paineiskuja

• Vähäinen painehäviö

• Kestää suuria virtausnopeuksia

• Sietää korkeita ja matalia pH-arvoja

• Ei korroosiovaurioita

PEX (ristisilloitettu polyeteeni) 

Käyttökohteet 

 
Uponorin PEX-käyttövesijärjestelmät

 
Virtausputkina Uponorin eristetyissä putkistoissa.

UPONOR Aqua Pipe 15 x 2,5 70/95 °C EN 
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Uponor Aqua Pipe 
Mitat ja tekniset tiedot

Uponor Aqua Pipe ilman suojaputkea

d
e
 x e

mm
Di

mm
Paino

Kg / m
vesitilavuus

l / m

Toimituspituudet
m

15 x 2,5 10,0 0,094 0,077 100

18 x 2,5 13,0 0,116 0,131 100

22 x 3,0 16,0 0,170 0,198 100

28 x 4,0 20,0 0,289 0,308 50

32 x 4,4 23,2 0,380 0,406 50, 100

40 x 5,5 29,0 0,592 0,638 50, 100

50 x 6,9 36,2 0,923 0,998 50

63 x 8,7 45,6 1,459 1,590 50

Uponor Aqua Pipe suojaputkessa

Putken mitat 
d

e
 x e

 mm

Suojaputki de
1 
/ di

1
 

mm
Toimituspituudet
m

15 x 2,5 25/20 sin, pun 50, 100

15 x 2,5 28/23 sin, pun 50

18 x 2,5 28/23 sin 50

22 x 3,0 34/29 sin 50

Vakiomitat (NKB ja ISO-standardi)

Uponor valmistaa käyttöveteen soveltuvia PEX-putkia sekä pohjoismai-
sen NKB että eurooppalaisen ISO-standardin mukaan. Uponor Aqua Pipe 
-putkikoot kuuluvat NKB-sarjaan. ISO-standardin mukaisessa järjestelmässä 
käytetään Uponor Combi Pipe -putkia (kts. s. 12-13).

Liittimet

Uponor-käytövesijärjestelmään kuuluvat Q&E- ja WIPEX liittimet ovat 
laadukkaita ja pitkäikäisiä. NKB-sarjan liittimet valmistetaan sinkkikadon 
kestävästä DR messingistä. Uponor PEX -putken kanssa on käytettävä aina 
tukiholkkia. 

Käyttölämpötila ja paine 

Uponor Aqua Pipe -putket on hyväksytty 1 MPa:n (10 bar) paineelle.  Ve-
den lämpötila ei saa nousta yli 95 °C:n eikä jatkuvasti yli 70 °C:n. 

Painohäviönomogrammi 

Uponor-PEX-putket, katso sivu 23. 

UPONOR Aqua Pipe 15 x 2,5 70/95 °C
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Uponor Comfort Pipe/evalPEX -putket 
Lattialämmityksen saneeraukseen ja siir-
toputkeksi lämmönjakeluun

Uponor Comfort Pipe/evalPEX

Suojaputkessa olevia putkia käytetään esim. 
lattialämmityksen syöttövesijohtona.

Uponor-evalPEX-putket 
suojaputkessa

Lämmitysjärjestelmien putket 

Uponor evalPEX -putkea käytetään patterilämmitysjärjestelmissä ja syöttöjoh-
doissa. Uponor evalPEX -putki suojaputkessa soveltuu esim. lattialämmitysja-
kotukkien syöttöjohdoiksi. Putken tunnistamiseksi suojaputket ovat mustia. 

12 mm evalPEX on nimeltään Uponor Comfort Pipe. Sitä käytetään vesikier-
toisen lattialämmityksen saneerauksessa. Tällä putkella lattiapinta nousee 
alkuperäisestä vähimmillään vain 15 mm. 

Lämmitysjärjestelmiltä vaaditaan happidiffuusiotiiviyttä.  Uponor evalPEX 
-putkissa on EVOH:sta (etyylivinyylialkoholi) valmistettu happidiffuusiokal-
vo. Kalvo on ekstrudoitu Uponor PEX -putken päälle ja se täyttää happidif-
fuusiokalvolle asetetut määräykset standardin DIN 4726 mukaan. 

PEX (ristisilloitettu polyeteeni)
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä
Diffuusiokalvo EVOH 

UPONOR - evalPEX 32 x 2,9 70/95 °C EN 
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Uponor Comfort Pipe/evalPEX 
Mitat ja tekniset tiedot

Comfort Pipe/evalPEX ilman suojaputkea

d
e
 x e

mm
Di

mm
Paino

Kg / m
Tilavuus

l / m

Toimituspituudet
m

Tuotteen nimi

12 x 1,7 8,6 0,07 0,058 60,120,240 Comfort Pipe

25 x 2,3 20,4 0,18 0,316 50 evalPEX

32 x 2,9 26,2 0,27 0,529 50,100 evalPEX

40 x 3,7 32,6 0,43 0,814 50, 100 evalPEX

50 x 4,6 40,8 0,67 1,278 50 evalPEX

Uponor evalPEX suojaputkessa

Putki mitat
d

e
 x e

mm

Suojaputki
d

e1
 / di

1

mm

Toimitus-
pituudet
m

25 x 2,3 34 / 28 25, 50

Liittimet

Uponor-käytövesijärjestelmään kuuluvat Q&E- ja WIPEX liittimet ovat 
laadukkaita ja pitkäikäisiä. Liittimet valmistetaan sinkkikadon kestävästä DR 
messingistä tai mittatarkasta PPSU-muovista. Uponor PEX -putken kanssa 
on käytettävä aina tukiholkkia. 

 
Käyttölämpötila ja paine

Uponor evalPEX -putket on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joissa veden 
hetkellinen lämpötila ei nouse yli 95 °C:n, tai jatkuva lämpötila yli 70 °C:n. 
Suurin käyttöpaine on 0,6 MPa (6 bar). 

 
Painohäviönomogrammi

Uponor evalPEX-putket, katso sivu 24.

UPONOR - Comfort Pipe 12 x 1,7 70/95
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Uponor Comfort Pipe PLUS -putket 
Lattialämmitysjärjestelmiin

17 mm ja 20 mm putki betonirakenteessa.

Vesikiertoinen lattialämmitys voidaan asentaa 
helposti puurakenteeseen käyttämällä läm-
mönluovutuslevyjä.

Puulattiat

20 ja 25 mm putkistoa käytetään suurten 
rakennusten lattialämmityksessä. 

Teollisuusrakennukset

Vesikiertoinen lattialämmitys moneen kohteeseen

Vesikiertoinen lattialämmitys on energiatehokas lämmönjakotapa niin pien-
taloihin, rivi- ja kerrostaloihin kuin teollisuushalleihin.  

Uponor Comfort Pipe PLUS -putki on happidiffuusiokalvolla varustettu PEX-
putki. Kalvo koostuu EVOH-kerroksesta, joka on ekstrudoitu Uponor PEX 
-putken ulkopinnalle. EVOH-kerroksen päällä on suojaava PE-kerros. 

Uponor Comfort Pipe PLUS -putki täyttää happidiffuusiokalvolle asetetut 
määräykset standardin DIN 4726 mukaan.

Käyttökohteet 

 
Uponor-lattialämmitysjärjestelmät 

Perusputki PEX:iä (ristisilloitettua polyeteeniä)
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä 
Diffuusiokalvo EVOH
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä
Pintakerros PE:tä 

Betonilattiarakenne

UPONOR - Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0
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Uponor Comfort Pipe PLUS 
Mitat ja tekniset tiedot

Putken mitat
d

e
 x e

mm

Di
mm

Paino
kg/100 m

Tilavuus
l/100 m

Toimituspituudet
m

17 x 2,0 13,0 11,30 13,27 60, 120, 240, 640

20 x 2,0 16,0 11,70 20,10 60, 120, 240, 480, 1000

25 x 2,3 20,4 16,96 39,41 60, 220, 300, 640

Liittimet

Uponor-käytövesijärjestelmään kuuluvat Q&E- ja WIPEX liittimet ovat 
laadukkaita ja pitkäikäisiä. Liittimet valmistetaan sinkkikadon kestävästä DR 
messingistä tai mittatarkasta PPSU-muovista. Uponor PEX-putken kanssa 
on käytettävä aina tukiholkkia. 

Käyttölämpötila ja paine

Uponor Comfort Pipe PLUS  -putket on tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, 
joissa veden hetkellinen lämpötila ei nouse yli 95 °C:n, tai jatkuva lämpötila yli 
70 °C:n. Suurin käyttöpaine on 0,6 MPa (6 bar). 

Lattialämmitysjärjestelmissä veden lämpötila ei yleensä nouse yli 50 °C:n, ja 
käyttöpaine on harvoin yli 0,15 MPa (1,5 bar). 

Painohäviönomogrammi 

Uponor Comfort Pipe PLUS -putket, katso sivu 24.

UPONOR - Comfort Pipe PLUS 17 x 2,0
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Uponor Combi Pipe  
Sekä käyttövesi- että lämmitysjärjestelmiin 

Putkilaadun tunnistaa suojaputkessa olevasta 
sini-punaisesta raidasta ja putken CombiPipe-
tekstistä.

Uponor Combi Pipe 
suojaputkessa

Eristettyä putkea kannattaa käyttää radiaatto-
ripiirien ja käytövesijohtojen kytkentäjohtoina.

Uponor Combi Pipe 
suojaputkessa, eristetty

Uponor Combi Pipe sopii sekä käyttöveteen että lämmitykseen

Uponro Combi Pipe -putki on happidiffuusiosuojattu PEX-putki ja se so-
veltuu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä Uponor Comfort Pipe ja Uponor 
Comfort Pipe PLUS -putkien tavoin.

Saatavilla olevat putkikoot ovat NKB ja ISO-standardin mukaiset ja niitä 
voidaan käyttää myös käyttövedelle. 

Uponor Combi Pipe -putkella on Nordic PolyMark -hyväksyntä.

Putken erikoisominaisuudet käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmille 

• Piiloasennettavuus

• Happidiffuusiokalvo

• Voidaan käyttää sekä käyttövesi- että lämmitysjärjestelmiin

• Vähäinen sakkautumisen riski 

• NKB ja ISO-standardin mukaiset koot

• Vaimentaa ääntä ja paineiskuja

• Vähäinen painehäviö 

• Kestää suuria virtausnopeuksia

• Sietää korkeita ja matalia pH-arvoja

• Ei korroosiovaurioita

Perusputki PEX:iä (ristisilloitettua polyeteeniä)
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä
Diffuusiokalvo EVOH
Pintakerros modifioitua PE:tä

Käyttökohteet

 
Uponor-PEX-käyttövesi- ja patteriputkijärjestelmät  

UPONOR - Combi Pipe 16 x 2,2 70/95 °C
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Uponor Combi Pipe 
Mitat ja tekniset tiedot 

Uponor Combi Pipe suojaputkessa

D
e
 x e

mm
Suojaputki

 mm
Di

mm
Paino*
Kg / m

Tilavuus
l / m

Toimituspituudet
m

15x2,5 25/20 10,0 0,15 0,08 50, 200

16x2,2 25/20 11,6 0,16 0,11 50, 100

18x2,5 28/23 13,0 0,21 0,13 50

20 x 2,8 28/23 14,4 0,24 0,16 50

22x3,0 34/29 16,0 0,29 0,20 50

25 x 3,5 34/29 18,0 0,36 0,25 50

28x4,0 54/48 20,0 0,50 0,31 50

* Sisältää myös suojaputken painon.

Uponor Combi Pipe suojaputkessa, eristetty

Putken mitat
d

e
 x e 

mm

Suojaputki
de

1
 / di

1

mm

Eriste
d

1
 

mm

Toimitus-
pituudet
m

16 x 2,5 25 / 20  10 50

Liittimet 

Uponor-käytövesijärjestelmään kuuluvat Q&E- ja WIPEX liittimet ovat 
laadukkaita ja pitkäikäisiä. ISO-sarjan liittimet valmistetaan mittatarkasta ja 
kestävästä PPSU-muovista. Uponor PEX -putken kanssa on käytettävä aina 
tukiholkkia. 

Käyttölämpötila ja paine 

Uponor Combi Pipe -putket on hyväksytty 1 MPa:n (10 bar) paineelle. 
Veden lämpötila ei hetkellisesti saa nousta yli 95 °C:n, tai jatkuvasti yli 
70 °C:n.

Painohäviönomogrammi 

Uponor Combi Pipe -putki, katso sivu 24.

UPONOR - Combi Pipe 16 x 2,2 70/
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Uponor Comfort Pipe PLUS -putki
Sulatusjärjestelmässä

Lumensulatuksessa käytetään 25 mm Uponor 
Comfort Pipe PLUS -putkea.

Putkien asennusväli on tavallisimmin 250 mm.

Asennus

Asfalttipinnan alle.

Sopii moniin kohteisiin

Kaduille, toreille ja jalkapallokentille

Uponor-sulatusjärjestelmässä voidaan hyödyntää erilaisia lämmönlähteitä, 
kuten kaukolämmön paluuvettä, prosesseista syntyvää hukkalämpöä, läm-
pöpumppuja jne. Syöttöputkena lämmönlähteen ja sulatusputkiston välissä 
käytetään Uponor Ecoflex - eristettyjä putkistoja.

Rappusiin ja luiskiin.

Putki

Perusputki PEX:iä (ristisilloitettua polyeteeniä)
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä 
Diffuusiokalvo EVOH
Tartuntakalvo modifioitua PE:tä
Pintakerros PE:tä 

UPONOR - Comfort Pipe PLUS 25 x 2,3
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Uponor Comfort Pipe PLUS 
Mitat ja tekniset tiedot

Liittimet

Sulatusjärjestelmässä käytetään Uponor Magna -teollisuuslattialämmityk-
sessäkin käytettäviä jakotukkeja, liittimiä ja muita komponentteja. 

Painohäviönomogrammi

Uponor Comfort Pipe PLUS, katso sivu 24.

Uponor Comfort Pipe PLUS, 25 x 2.3 mm

Putken mitat 25 x 2.3 mm

Materiaali PE-Xa

Kieppipituudet 60, 220, 300, 640

Valmistus Standardin EN ISO 15875 mukaan

Hapen läpäisy Standardin DIN 4726 mukaan

Tiheys 0.938 g/cm³

Lämmönjohtavuus 0.35 W/mK

Lämpölaajeneminen At 20 °C, 1.4 x 10-4 1/K

At 100 °C, 2.05 x 10-4 1/K

Pienin taivutussäde 125 mm

Vesitilavuus 0.33 l/m

Maksimikäyttölämpötila 70 °C/7.2 bar

Suositeltava asennuslämpötila ≥ 0 °C

Hyväksytty veden lisäaine Propyleeniglykoli

UPONOR - Comfort Pipe PLUS 25 x 2,3

P E X- p u t k e t 1 5



Wirsbo-PEX 
Mitä ominaisuuksia tarvitset? 

W
irsbo-P

EX-om
inaisuudet 

Pitkäaikaislujuus
Harvan materiaalin pitkäai-
kaislujuutta on testattu niin 
laajasti kuin Wirsbo-PEX:n. 
10 vuoden jatkuva koepai-
neistus 95 °C:een lämpötilas-
sa ja keskeytyksetön pitkä-
aikaistestaus vuodesta 1972 
asti ovat vain pari esimerkkiä. 
Materiaali on tullut testatuksi 
monissa sovelluksissa vuosien 
varrella.

Lämmönkesto 
Putkia voidaan käyttää 
hetkellisesti 95 °C:n käyt-
tölämpötilassa, jatkuvan 
lämpötilan kesto on 70 °C.

Joustavuus
Wirsbo-PEX-putkien 
joustavuus on sekin yksi etu 
metalliputkiin verrattuna. 
Järjestelmään ei tarvitse 
tehdä liikkeitä tasaavia 
paljetasaimia. 

Puhtaus 
Putkista ei erity mitään 
vaarallisia aineita. Sen vuoksi 
ne on hyväksytty myös 
juomaveden siirtämiseen. 
Materiaalin poikkeuksellista 
puhtautta hyödynnetään 
myös lääketieteellisissä 
laitteistoissa. 

Ääneneristävyys
Wirsbo-PEX:n ääntävaimen-
tava ominaisuus merkitsee 
sitä, että putkissa voidaan 
siirtää myös kiinteitä 
aineita, kuten esim. haketta, 
melutason nousematta liian 
korkeaksi. 

Keveys 
Wirsbo-PEX painaa vain 
murto-osan vastaaviin me-
talliputkiin verrattuna. Siitä 
on usein etua, ja joskus se on 
suorastaan ratkaisevaa. 

Terminen muisti
Kun Wirsbo-PEX lämmite-
tään pehmentymislämpö-
tilaan, materiaali palautuu 
alkuperäiseen muotoonsa. 

 

Sähköneristävyys
Wirsbo-PEX:n sähköneristys-
ominaisuudet ovat parhaiden 
eristemateriaalien luokkaa. 
Materiaali on ei-polaarinen 
eikä se myöskään sisällä 
lainkaan epäpuhtauksia. 

Kemikaalienkesto
Tavallisiin muoviputkiin 
halkeamia mahdollisesti 
aiheuttavat kemikaalit eivät 
vaikuta Wirsbo-PEX:iin. 
Materiaali kestää useimpia 
kemikaaleja, myös korkeissa 
lämpötiloissa. 

Kulutuksenkestävyys 
Kulutuksenkestävyysominai-
suudet ovat erittäin hyvät, 
edes suuret vedenvirtaus-
nopeudet eivät aiheuta 
eroosiokorroosiota. Sen 
vuoksi Wirsbo-PEX-put-
kea käytetään esimerkiksi 
voimakkaasti kuluttavan 
hiekkalietteen siirtämiseen. 

Alhainen kitka
Wirsbo-PEX:in äärimmäisen 
alhainen kitkakerroin vähen-
tää putkistojen painehäviön 
erittäin pieneksi ja minimoi 
kerrostumien syntymisen. 

Alhainen ympäristö-
kuormitus 
Wirsbo-PEX on materiaali, 
jonka ympäristövaikutukset 
ovat sekä valmistuksessa 
että energiahyötykäytössä 
alhaiset.

Pakkasenkesto
Wirsbo-PEX:n iskulujuus 
pysyy muuttumattomana 
jopa alle -100 °C lämpö-
tiloissa. Tätä ominaisuutta 
hyödynnetään muun muassa 
tekojääratojen jäähdytysjär-
jestelmissä. 

Tärinänvaimennus
Wirsbo-PEX sietää ja kestää 
tärinää. Sen vuoksi järjes-
telmään ei tarvitse lisätä 
metalliputkien vaatimia tä-
rinänvaimennusletkuja tai -
liitoksia, jotka alentavat aina 
käyttövarmuutta ja nostavat 
kustannuksia, varsinkin 
asennuksen yhteydessä.

Muotoiltavuus
Wirsbo-PEX-putkien 
muotoiltavuuden ansiosta 
ne ovat hyvä vaihtoehto 
esimerkiksi muotoilluille 
metalliputkille.

Naarmuuntumisen kesto
Wirsbo-PEX kestää heiken-
tymättä naarmuja, koska 
materiaalin säröilynkesto on 
suuri. 
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Se tarkoittaa sitä, että vää- 
rin tehty taivutus on helppo 
oikaista kuumailmapistoolin 
avulla.

Uponor PEX
Mitä ominaisuuksia tarvitset

Pitkäaikaislujuus
Uponor PEX -putkien 
pitkäaikaislujuuden 
testissä putkia pidetään 
jatkuvassa koepaineessa 
10 vuoden ajan 95 °C 
lämpötilassa. 

Terminen muisti
Kun Uponor PEX -putkea 
lämmitetään niin että se 
muuttuu läpinäkyväksi, 
materiaali palautuu al-
kuperäiseen muotoonsa. 
Esim. putken lommahdus 
tai väärin tehty liitos on 
helppo korjata kuumail-
mapistoolin avulla. 

Kemikaalienkesto
PEX materiaalina kestää 
hyvin useimpia kemi-
kaaleja myös korkeissa 
lämpötiloissa. 

Joustavuus
PEX-putken joustavuus 
antaa materiaalille sitke-
yttä. Putki ei esim. ole 
niin herkkä jäätymiselle 
kuin metalliputki. 

Lämmönkesto
Putkia voidaan käyttää 
hetkellisesti 95 °C käyt-
tölämpötilassa, jatkuvan 
lämpötilan kesto on 
70 °C.

Alhainen ympäristö-
kuormitus
Muoviputkilla on pieni 
ekologinen selkäreppu. 
Elinkaarensa päässä PEX 
putket voidaan kierrättää 
energiajätteenä.  

Ääneneristävyys
PEX vaimentaa ääniä. 
Putkissa voidaan siirtää 
myös kiinteitä aineita, 
kuten esim. haketta me-
lutason nousematta liian 
korkeaksi.

Keveys
Uponor PEX painaa vain 
murto-osan vastaaviin 
metalliputkiin verrattuna. 

Asennustyö on kevy-
empää ja vähemmän 
rasittavaa.

Alhainen kitka
PEX-putken alhaisen 
kitkakerroimen ansiosta 
putkistojen painehäviö 
on pieni. Alhainen kitka 
minimoi myös kerrostu-
mien syntymistä.

Puhtaus
PEX-putket ovat hygi-
eenisiä ja hyväksytty 
juomaveden siirtämiseen. 
Materiaalia käytetään 
myös lääketieteellisissä 
laitteistoissa. 

Kulutuksenkestävyys
Suuretkaan vedenvirtaus-
nopeudet eivät aiheuta 
eroosiokorroosiota. Siksi 
Uponor PEX -putkia käy-
tetään mm. voimakkaasti 
kuluttavan hiekkalietteen 
siirtämiseen. 

Tärinänvaimennus
Uponor PEX kestää 
tärinää. Siksi järjestel-
mään ei tarvitse lisätä 
metalliputkien vaatimia 
tärinänvaimennusletkuja 
tai  -liitoksia. 

Sähköneristävyys
Uponor PEX -putkien 
sähköneristysominai-
suudet ovat parhaiden 
eristemateriaalien 
luokkaa. Materiaali on 
ei-polaarinen. 

Pakkasenkesto
Uponor PEX -putken 
iskulujuus pysyy muuttu-
mattomana jopa alle -100 
°C lämpötiloissa. Tätä 
ominaisuutta hyödynne-
tään mm. tekojääratojen 
jäädytysjärjestelmissä.

Naarmuuntumisen 
kesto
Uponor-PEX kestää 
heikentymättä naarmuja, 
koska materiaalin säröi-
lynkesto on suuri

Muotoiltavuus
Uponor PEX -putkia 
voidaan muotoilla esim. 
pesukoneliittimiksi. 
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Putki- ja materiaaliominaisuudet 
 

Putken koko

Lämpötilaluokka

Paineluokka

Pohjoismaiden                 
hyväksyntämerkinnät

ValmistuspäiväKonenumero

Materiaalikoodi

Putkityyppi

Tyyppihyväksyntämerkintä

Uponor-PEX, ristisilloitettua polyeteeniä 

Uponor-PEX valmistetaan ristisilloittamalla HD-poly-
eteeniä vetyperoksidillä ns. Engel-menetelmällä.

Materiaalin ominaisuuksia ovat korkea väsymislujuus, 
sitkeys, terminen vakaus ja kemiallinen vastustuskyky, 
Valmiin putken pitkäaikaisominaisuudet ovat erittäin 
hyvät. Se ei korrosoidu, putki kestää suuria virtausnope-
uksia eikä syövyttävä vesi vaikuta materiaaliin.

Uponor PEX -putkella on alhainen karheuskerroin, 
0,0005. 

Uponor-suojaputki  

Virtausputken ympärillä tavallisesti käytettävä suoja-
putki on valmistettu HD-polyeteenistä ja sitä voidaan 
käyttää ympäristölämpötiloissa -20 °C - + 120 °C. 
Putki on korrugoitu, joten se on erittäin joustava ja sen 
kantokyky on hyvä. Uponor-suojaputki on tyyppihyväk-
sytty muun muassa paloteknisen luokituksen mukaan, 
TG-todistus 4991/86 (Ruotsi). 

Suojaputken tehtävänä on tuoda lisävarmuutta vesiva-
hinkojen varalta. Se antaa mekaanista suojaa täyttäen 
samalla eristysvaatimukset ja Suomen rakennusmää-
räysten vaatimukset rakenteiden sisään asennettujen 
putkien asentamisesta, sekä putkien vaihdettavuudesta. 
Suojaputkissa on merkintä ”Uponor” sekä tiedot ulko- ja 
sisämitoista. 

Suojaputken väri on valkoinen ja siinä on sininen raita 
(kylmä vesi), punainen raita (lämmin vesi) tai sekä 
sininen että punainen raita (käyttövesi ja lämmitys). 
Suurempien suojaputkien väri on musta.

Putkien merkinnät 

Uponor-PEX-putket voidaan tunnistaa aina koko putken 
pituudella olevien merkintöjen avulla.  Oikea paine- ja 
lämpötilaluokka on siten helppo tarkistaa. Putkiin 
merkitään lisäksi aina tuotteen nimi, ulkoläpimitta, ai-
nevahvuus, valmistuspäivä sekä juokseva metrimerkintä. 
Putkityypistä riippuen voidaan merkitä myös sovellet-
tava standardi tai normi sekä tyyppihyväksyntänumero. 
Tarkasta aina, että järjestelmässäsi käytetään oikeaa 
putkityyppiä. 

Paine ja lämpötila

Uponor-PEX-putki on hyväksytty käyttövesijärjes-
telmiin, joissa korkein esiintyvä paine ei saa ylittää 1 
MPa:ta ja joissa veden lämpötila on hetkellisesti kor-
keintaan 95 °C, eikä se jatkuvasti ole yli 70 °C. 

Pitkäaikaisominaisuudet

Uponor-PEX-putkilla on tyyppihyväksyntä jo vuodelta 
1973, TG-todistus 0526/73. Hyväksyntä perustuu muun 
muassa laajoihin testauksiin Studsvik AB:ssa, joka on 
johtava lämminvesijärjestelmien muoviputkien testaus-
laitos, ja ruotsalaisessa testaus- ja tutkimuslaitoksessa 
Sveriges Provnings och Forskningsinstitutissa. 

Rasitustestit osoittavat, että putken arvioitu käyttöikä 
jatkuvassa käytössä, 70 °C:n lämpötilassa ja 1 MPa:n 
paineella, on yli 50 vuotta. 

UPONOR Aqua Pipe
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Käyttöolosuhdeluokitus standardin EN ISO 15875 mukaan

Käyttöluokka Käyttö-
lämpötila T

D

Aika 
T

D 
-arvo

T
max

Aika 
  T

max 
-arvo

T
mal

Aika
T

mal 
-arvo

Tyypillinen käyttökohde

(°C) (vuosia) (°C) (vuosia) (°C) (h)

1a 60 49 80 1 95 100 Lämminvesijakelu
(60°C)

2a 70 49 80 1 95 100 Lämminvesijakelu 
(70°C)

4b

20 2,5

Lattialämmitys ja matalalämpöiset 
patterit

Seuraa

40 20

Seuraa 70 2,5 100 100

60 25

Seuraa (katso
 seuraava sarake)

Seuraa (katso
 seuraava sarake)

5b

20 14

Korkealämpöiset patterit 

Seuraa

60 25

Seuraa 90 1 100 100

80 10

Seuraa (katso
 seuraava sarake)

Seuraa (katso
 seuraava sarake)

a Maakohtaisten määräysten noudattamiseksi maa voi noudattaa joko luokkaa 1 tai 2. 
b Kun luokalle osoitetaan enemmän kuin yksi käyttölämpötilaluokka, ajat lasketaan yhteen. Esimerkiksi käyttölämpötilaprofiili 50 vuodelle luokassa   
5 on: 20 °C 14 vuotta, sen jälkeen 60 °C 25 vuotta, 80 °C 10 vuotta, 90 °C vuosi ja 100 °C 100 tuntia. 

HUOM! Standardi ei ole voimassa arvoille, jotka ylittävät taulukon T
D
-, T

max
- sekä T

mal
-arvot. 

T
D 

= mitoituslämpötila, johon järjestelmä on suunniteltu.
T

max 
= korkein sallittu lyhytaikainen käyttölämpötila.

T
mal 

= toimintahäiriölämpötila; korkein lämpötila, johon putki voi joutua toimintahäiriötilanteessa.
 
Kaikki järjestelmät, jotka täyttävät edellytykset yllä olevan taulukon mukaan, soveltuvat myös kylmän veden johtamiseen 50 vuoden ajan 20 °C:n 
lämpötilassa ja 10 barin käyttöpaineessa. 

Lämmitysjärjestelmien lämmönsiirtonesteenä saa käyttää vain vettä tai jäätymisenestoaineena propyleeniglykolia.

Putki- ja materiaaliominaisuudet 
Paine, lämpötila ja pitkäaikaisominaisuudet 

Paine ja lämpötila 

Uponor PEX -putki on hyväksytty käyttövesijärjestel-
miin, joissa korkein paine ei saa ylittää 1 MPa. Veden 
lämpötila saa olla hetkellisesti korkeintaan 95 °C, 
jatkuvasti alle 70 °C. 

Pitkäaikaisominaisuudet 

Rasitustestit osoittavat, että putken arvioitu käyttöikä 
jatkuvassa käytössä 70 °C lämpötilassa ja 1 MPa:n 
paineessa on yli 50 vuotta. 

Uponor PEX -putkilla on Nordc PolyMark -hyväksyntä.
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Putki- ja materiaaliominaisuudet 
Kemiallinen kestävyys, happidiffuusio ja paineiskut 

Hygieeniset ja toksikologiset ominaisuudet 

Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että Uponor PEX 
-putki ei muodosta kasvualustaa bakteereille.

Kemiallinen kestävyys 

Uponor PEX -putken kemikaalinkestävyys on erittäin 
hyvä, ja sen vuoksi se kestää kaikentyyppisiä juomave-
silaatuja. 

Rakennusmateriaalit, kuten betoni, kalkkilaasti, kipsi 
jne., eivät vaikuta putkeen. 

Pehmennysaineita sisältäviä teippejä, maaleja tai tiivis-
temassoja ei saa käyttää suoraan putken pinnalla, sillä 
pehmennysaineet heikentävät putken pitkäaikaisomi-
naisuuksia. 

Liittimet on valmistettu sinkkikadon kestävästä messin-
gistä tai mittatarkasta kestävästä PPSU-muovista.

UV-valo

PEX-putkia ei tule varastoida tai asentaa niin, että ne 
altistuvat suoralle auringonvalolle. 

UV-säteily vaikuttaa materiaalin pitkäaikaisominaisuuk-
sia heikentävästi. 

Happidiffuusio 

PEX-materiaalin, kuten monien muidenkin muovimateri-
aalien, ominaisuuksiin kuuluu, että happimolekyylit pää-
sevät sen läpi. Käyttövesijärjestelmissä happidiffuusiota 
ei esiinny, koska käyttövesi on jo alun alkaen hapetettu 
kyllästysasteeseen. Kaikki Uponor-PEX-käyttövesijärjes-
telmän veden kanssa tekemisiin joutuvat komponentit 
on valmistettu korroosionkestävästä materiaalista.  

Lämmitysjärjestelmän vedenjakeluun ei saa käyttää 
PEX-putkia ilman diffuusiokalvoa. 

Patterijärjestelmissä ja vesikiertoisessa lattialämmityk-
sessä tulee sen vuoksi käyttää diffuusiosuojattua putkea 
Uponor Comfort Pipe PLUS, Uponor Comfort Pipe/eval-
PEX tai Uponor Combi Pipe.

Paineiskut

Uponor PEX -putkien materiaali on elastista ja se 
vaimentaa paineenvaihtelua esimerkiksi silloin, kun 
vesihana äkkiä suljetaan. 

PEX-materiaalin vaimennuksen ansiosta paineiskut 
alentuvat 30 % verrattuna vastaaviin iskuihin metalli-
putkissa. 
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Putki- ja materiaaliominaisuudet 
Jäätyminen, pituuslaajentuminen ja taivutussäde

Jäätyminen

Uponor PEX -putki, kuten kaikki muutin putket, on 
suojattava jäätymiseltä. Materiaali on elastinen ja se 
kestää normaalin jäätymisen, jos putki on asennettu 
vapaasti tai suojaputkeen. Putki laajentuu jäätymisen 
yhteydessä, mutta palautuu alkuperäiseen muotoonsa 
kun jäätappi on sulanut. Toistuvat jäätymiset saavat 
kuitenkin putken väsymään.

Ilman suojaputkea betoniin valettu Uponor PEX -putki ei 
kestä jäätymistä. Betonissa on aina pieniä ilmarakkoja tai 
huokosia. Jos huokoset ovat kosketuksessa putken kanssa, 
ja jäätyminen tapahtuu, putken seinämät painautuvat 
huokosiin. Sen seurauksena putki repeää ja alkaa vuotaa. 

Pituuslaajentuminen 

Metalliputkiin verrattuna Uponor PEX -putkien pituus-
laajentuminen on suuri ja sen laajentumisvoimat ovat 
pienet. Piiloasennuksessa pituuslaajentuminen huomioi-
daan putken ja suojaputken välillä. 

Näkyvissä asennuksissa laajentumisvoimat johdetaan 
tasaimiin tai rakennuksen runkoon kiinnikkeiden avulla. 

Esimerkki:

Lämpimän veden nousuputki on asennettu 20 °C 
lämpötilassa. Kuinka paljon nousuputki laajenee, 
jos johdettavan veden lämpötila on 70 °C? Kaavion 
mukaan terminen laajentuminen on 2,5 mm/m 20 °C 
lämpö-tilassa. Lämpötilan ollessa 70 °C laajentuminen 
on 12,5 mm/m. 

Putki laajenee lämpimän veden siirrossa 12,5 mm/m 
-2,5 mm/m=10 mm/m.

Taivutussäteet 

Pienin suositeltu taivutussäde vapaasti asennetuissa 
putkissa on 8 x De. Pienin suositeltu taivutussäde läm-
pötaivutuksessa on 5 x De, jos käytössä on sisäpuolinen 
tuki. 

Jyrkempiä taivutussäteitä voidaan tehdä taivutuskaarella. 
Ne on testattu Uponor PEX -putkille sopivaksi eivätkä 
heikennä putken pitkäaikaisominaisuuksia.

Supistuminen 

Uponor PEX -putken supistuminen (krymppi) on erittäin 
pientä asennuksen jälkeen, noin 1,5%. Standardin 
sallima PEX-putken supistuminen on 3%. Kun putken 
asentaminen suoritetaan ohjeiden mukaisesti ei supistu-
minen aiheuta mitään ongelmia.

Uponor-PEX-putkien pituuslaajentumiskaavio.

Pituuslaajentuminen, mm/m

Lämpötila, K°C 
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Putki- ja materiaaliominaisuudet 
Mekaaniset, termiset ja sähköiset putkiominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet Arvo Yksikkö

Tiheys 0,938 g/cm3

Vetolujuus (20 °C) 19-26 N/mm2 DIN 53455

(100 °C) 9-13 N/mm2

E-moduuli (20 °C) 800-900 N/mm2 DIN 53457

(80 °C) 300-350 N/mm2

Murtotaipuma (20 °C) 350-550 % DIN 53455

(100 °C) 500-700 %

Iskulujuus (20 °C) ei murtoa kJ/m2 DIN 53453

(-140 °C) ei murtoa kJ/m2

(22 °C) 0,01 mg/4 d DIN 53472

Kosteudenimu kyky 0,08-0,1 -

Pintaenergia 34 x 10-3 N/mm2

Hapenläpäisykyky (20 °C) 0,8 x 10-9 g m/m2s bar

(55 °C) 3,0 x 10-9 g m/m2s bar

Putkiominaisuudet Arvo Yksikkö

Happidiffuusio

Combi Pipe PLUS, evalPEX/Comfort Pipe, Combi Pipe ≤0,10 g/(m3 d) DIN 4726

Minimi asennuslämpötila

Combi Pipe PLUS, evalPEX/Comfort Pipe, Combi Pipe -15 °C

Aqua Pipe -20 °C

Maksimi käyttölämpötila

Aqua Pipe, Combi Pipe PLUS, evalPEX/Comfort Pipe, 
Combi Pipe

+95 °C

Sähköiset ominaisuudet Arvo Yksikkö

Erit. sisäinen ominaisvastus (20°C) 1015 W m

Dielektrisyyskerroin (20°C) 2,3 - DIN 53483

Dielektrinen häviökerroin (20°C/50 Hz) 1 x 10-3 - DIN 53483

Läpilyöntijännite (0,5 mm folio) (20°C) 100 kV/mm DIN 53481
VDE 0303

Termiset ominaisuudet Arvo Yksikkö

Lämpötila-alue -100  – + 110 °C

Lineaarinen laajentumiskerroin (20 °C) 1,4 x 10-4 m/m°C DIN 53752

Lineaarinen laajentumiskerroin (100 °C) 2,05 x 10-4 m/m°C

Pehmentymislämpötila +130 °C DIN 53460

Ominaislämpö 2,3 kJ/kg°C

Lämmönjohtavuus 0,35 W/m°C DIN 4725

Testaus
standardi

Testaus
standardi

Testaus
standardi

Testaus
standardi
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Putki- ja materiaaliominaisuudet 
Laajentuminen, supistuminen ja lämmönluovutus

 
Mitat
(mm)

Kutistu-
misvoima

(N)

22 x 3,0 250

25 x 2,3 200

25 x 3,5 300

28 x 4,0 400

32 x 2,9 400

32 x 4,4 500

40 x 3,7 600

40 x 5,5 800

50 x 4,6 900

50 x 6,9 1300

63 x 5,8 1500

63 x 8,7 2100

75 x 6,8 2100

90 x 8,2 2900

110 x 10,0 4400

Lämpötilaero (vesi- huoneenlämpötila)

Lämmönluovutus 
Vapaasti asennetut putketW/m 

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 °C

110x10,0 90x8,2

75x6,8

63x5,8
(63x8,7 95%)

50x4,6
(50x6,9 95%)

40x3,7
(40x5,5 96%)

32x2,9
(32x4,4 97%)
28x4,0

25x2,5

22x3,0
20x2,0
18x2,5
17x2,0

15x2,5

12x2,0

10x1,8

Laajentumis- ja supistumis-/kutistumisvoimat

Taulukon mukaiset laajenemis-/supistumisvoimat syntyvät, kun putki 
asennetaan 20 °C lämpötilassa ja sen jälkeen putki kuumenee 90 °C läm-
pötilaan. Voimat voivat esiintyä sekä laajenemisessa että supistumisessa.

Jos lämpötilan muutokset tapahtuvat vähitellen tai putki pääsee laajene-
maan sivusuunnassa, pienenevät voimat. Luonnolliseen sivuttaisliikkee-
seen voidaan vaikuttaa putkipituudella ja putken kannakoinnilla. 

Huom! Voimat ovat samat putkipituudesta riippumatta.
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Painehäviönomogrammi,
Uponor Aqua Pipe PN 10 

1,0

1,25

1,75

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

10,0

1,5

m/s

0,20

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,15

11
0x

1
5,

1

90
x1

2,
3

75
x1

0,
3

63
x8

,750
x6

,940
x5

,532
x4

,415
x2

,5

18
x2

,5

22
x3

,0

28
x4

,0

105 10 0050,1 10,05 0,50,01

0,01

0,1

1

10

10 0
kPa/m

50

5

0,5

0,05

l/s

=  Suositeltu enimmäis- vedennopeus jatkuvassa virtauksessa painehäviöiden ja  
 melun välttämiseksi.

Korjauskerroin eri lämpötiloille, 
Karheuskerroin 0,0005

Lämpötila °C: 
Kerroin:

 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
 0,95 0,98 1,00 1,02 1,05 1,10 1,14 1,20 1,25

Nomogrammi on laskettu vedenlämpötilalla +70 °C 
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=  Apulinja mitoitukseen (0,1 kPa) = 100 Pa

=  Min. vedennopeus ilmapaineiskuille

=  Suositeltu enimmäis- vedennopeus jatkuvassa virtauksessa painehäviöiden ja  
 melun välttämiseksi.

Painehäviökaavio
Uponor Comfort Pipe/evalPEX, Uponor Comfort 
Pipe PLUS PN 6, Uponor Combi Pipe PN 10

Nomogrammi on laskettu vedenlämpötilalla +70 °C

Korjauskerroin eri lämpötiloille, 
Karheuskerroin 0,0005

Lämpötila °C: 
Kerroin:

 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
 0,95 0,98 1,00 1,02 1,05 1,10 1,14 1,20 1,25

2 4 P E X- p u t k e t



1
0

1
0

-F
I-

1
0

-1
5

Uponor Suomi Oy

PL 21
15561 Nastola

P 020 129 211
F 020 129 210
E infofi@uponor.com
W www.uponor.fi


