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MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

VTv3, VTv10, VTg1, VTg10 | VEDENERISTYSTÄ KOSKEVAT ALAN SÄÄNNÖT

VTT 
Tässä asennusohjeessa kuvataan, miten 
Bostikin märkätilarakenteet on VTT:n mu-
kaan asennettava. Bostikilla on tuotesertifi-
kaatti nro C119/00 tuotteille, jotka sisältyvät 
rakenteisiin VTv10/VTg10 ja VTv3/VTg1.

MISSÄ SÄÄNTÖJÄ SOVELLE-
TAAN JA MIKÄ ON MÄRKÄTILA?
Säännöt koskevat vedeneristysjärjestelmien 
toimintaa ja asentamista märkätiloissa, joissa 
lattian ja seinien pintakerros on keraamista 
materiaalia tai luonnonkiveä.  Märkätilak-
si katsotaan yksityiskotien kylpyhuoneet ja 

suihkuhuoneet tai muut tilat, jotka joutuvat 
samalla tavoin alttiiksi veden vaikutuksille. 
Säännöt koskevat myös WC-tilojen ja pesu-
tupien lattioita sekä sellaisten tilojen lattioita, 
joissa on lämminvesivaraaja. Niissä seinien 
vedeneristeen on noustava seinissä vähin-
tään 50 mm:n korkeudelle. Uudet säännöt 
koskevat sekä uudisrakennuksia että remon-
tointikohteita.
Jotta säännöissä asetetut vaatimukset täyttyi-
sivät märkätiloja rakennettaessa, on nouda-
tettava Bostikin asennusohjeita ja käytettävä 
niissä mainittuja tuotteita. Silloin Bostik vas-
taa materiaalintoimittajana myös järjestelmän 
toimivuudesta.

Sertifikaatti ja hyväksyn-
tä löytyvät osoitteesta 
www.bostik.se. 
Lisätiedot: 
se www.bkr.se

MITEN VARMISTAN, ETTÄ TYÖ 
ON SUORITETTU OIKEIN?
Bostikin asennusohjeita on noudatettava ja 
rakenteissa on käytettävä niissä mainittuja 
tuotteita. Vain silloin voidaan katsoa, että työ 
on suoritettu VTT:n vaatimusten mukaisesti. 
Bostikin ohjeita ja teknisiä tuotetietoja on tär-
keä noudattaa käytettäessä asennusohjeissa 
mainittuja tuotteita. Saat lisätietoja ottamalla 
yhteyttä Bostik-tuotteiden jälleenmyyjääsi tai 
tutustumalla sivustoon www.bostik.fi.
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Betoni
Betonin on oltava valettu vähintään 2 kuu-
kautta aiemmin ja sen on oltava hierretty. 
Epätasaisuudet, halkeamat ja reiät on tasoi-
tettava esim. Bostik Käsitasoite Combilla. 
Hauraat pintakerrokset, mahdollinen sement-
tikalvo, muottiöljy ja muut epäpuhtaudet on 
poistettava. Betonin kuivumiskutistuma. Suh-
teellinen kosteus saa olla enintään 85 %.
Tasoite
Käytettävä sementtipohjaisia tasoitteita kuten 
Bostik Fiber, Fiber Quick tai Level 10.

LATTIOIDEN ESIKÄSITTELY
Tarttuvuuden varmistamiseksi on lattia esikä-
siteltävä ohennetulla Bostik Primer 6000 -liu-
oksella, katso sekoitussuhteet pakkauksesta. 
Sekoita 1 osaan Primer 6000 3 osaa vettä. 
Menekki noin 100 g ohennettua Primer 6000 / 
1 m2. Levitä pehmeällä harjalla. 
Tarttuvuuden varmistamiseksi on jotkin levy-
materiaalit esikäsiteltävä ohennetulla Kos-
teussulku 2000K- (tai Kosteussulku 6030) 
-liuoksella. Katso www.bostik.fi. Sekoita 1 
osaan Kosteussulku 2000K 2 osaa vettä. 
Menekki noin 100 g ohennettua Kosteussul-
ku 2000K / 1 m2. Huomaa, että esikäsittely 
ei kuulu vedeneristysjärjestelmään vaan sen 
tarkoituksena on sitoa heikkoja pintoja. Esi-
käsittelyn on kuivuttava ennen kuin Kosteus-
sulku 2000K levitetään laimentamattomana. 
Lämpölattiat
Tasoitteella peitetyt lämpökaapelit on päällys-
tettävä vähintään 10 mm:n tasoitekerroksella.  
Vesikiertoisen lattialämmityksen lämpöputket 
on peitettävä tasoitekerroksella, jonka pak-
suus on vähintään 1/10 lämpöputkien kes-
kiöetäisyydestä. Jos keskiöetäisyys on esim. 
150 mm, lämpöputki peitetään 15 mm:n ta-
soitekerroksella. Lattialämmitysjärjestelmä 
on asennettava valmistajan ohjeiden mukai-
sesti. Järjestelmän käyttö ja käyttöönotto suo-
ritetaan sen valmistajan ohjeiden mukaisesti, 
kuitenkin aikaisintaan 28 päivän kuluttua. 
Lämpölattioissa käytetään kiinnitysmassaa 
Fix Combi, Fix Snabb, Fix Lattia- & Seinä tai 
Fix DF. Keraamiset laatat, joiden vedenimey-
tymissuhde on yli 6 %, ei saa käyttää lämpö-
lattioissa.

TÄRKEÄÄ!
Kaikki vedeneristysjär-
jestelmään kuuluvat tuot-
teet on testattu yhdessä, 
jotta ne täyttävät voimas-
sa olevien alan säännös-
ten vaatimukset. Mitään 
järjestelmän osaa ei saa 
siksi vaihtaa toiseen.

YLEISTÄ ALUSTOISTA
• Ennen työn aloittamista on var-

mistettava, että alusta on riittävän 
tukeva, puhdas ja kuiva.

• Olemassa olevat pintamateriaalit, 
kuten märkätilamatot ja maalipin-
nat, on poistettava. Mahdolliset 
poikkeukset eristyksen suorittami-
sesta olemassa olevalle alustalle 
on mainittava laatutodistuksessa.

• Alustan suhteellinen kosteus saa 
olla enintään 85 %.

• Rankarakenteen on oltava hyvin 
kuivunut ennen tiivistyskerroksen 
asentamista, kosteus enint. 8 %, 
lattialämmityksen yhteydessä 6 %.

• Maanvaraiset tai kellarin päälle 
asennetut betonilaatat on tarkis-
tettava läpi tunkeutuvan kosteuden 
varalta. Jos kosteutta tunkeutuu 
laatan läpi, on vain suihkutilat ja 
pinnat, jotka joutuvat jatkuvasti alt-
tiiksi veden vaikutukselle, tiivistet-
tävä vedeneristysjärjestelmällä.

• Materiaalin ja alustan lämpötilan 
on oltava +10 ºC – +25 ºC ennen 
asennuksen aloittamista.

• Tilan lämpötilan on oltava +10 ºC – 
+25 ºC.

• Putkien ja seinien välitilat sekä sei-
nien ja lattian nurkkien halkeamat 
on tasoitettava soveltuvalla sau-
mausaineella ennen eristyskerrok-
sen levittämistä.

• Putkiläpivientien on oltava tuke-
vasti kiinnitettyjä.

NÄIN VALMISTELET POHJAN

MÄRKÄTILAMATTO
Jos märkätilamatossa on reunataitos, matto 
on karhennettava ja liitoskohta seinän ve-
deneristeeseen on tiivistettävä Bostik Mem-
braneen kiinnitetyllä vedeneristysnauhalla. 
Märkätilamatto ja vedeneristenauha on asen-
nettava 50 mm limittäin.

SEINÄN POHJAMATERIAALI
Vedeneristeelle soveltuvia pohjamateriaaleja 
ovat betoni, rappaus ja hyväksytyt märkätila-
levyt.
Betoni, seinätasoite ja kevytbetoni
Seinän on oltava valettu vähintään 2 kuu-
kautta aiemmin ja sileä. Epätasaisuudet, 
halkeamat ja reiät on tasoitettava esim. Bos-
tik Käsitasoite Combi-, Bostik Wallplaster-, 
Bostik Rep&Fix- tai Build 10 -tasoitteella. 
Hauraat pintakerrokset, mahdollinen sement-
tikalvo, muottiöljy ja muut epäpuhtaudet on 
poistettava. Huomaa, että valmiiksi sekoitet-
tuja seinätasoitteita ei saa käyttää.
Rappaus
Pinnan tasaisuuden on vastattava rakennetta 
2–3 talonrakennuksen AMA-asteikolla. Hau-
raat pintakerrokset on poistettava Vasta ta-
soitetut pinnat on esikäsiteltävä ohennetulla 
Kosteussulku 2000K tai 6030 -liuoksella, kat-
so levymateriaaleja koskeva osa. Tasoitteita, 
joissa on orgaaninen sideaine, niin kutsuttuja 
hiekkatasoitteita tai vastaavia, ei saa käyttää.
Levymateriaalit
Puupohjaisia levymateriaaleja ei saa käyt-
tää vedeneristysjärjestelmien ja keraamisten 
laattojen pohjana. Levyt ja levyrakenteet on 
asennettava valmistajan ohjeitten mukaises-
ti. Tietyt levymateriaalit on päällystettävä ta-
soitteella ennen vedeneristeen asentamista. 
Katso viimeksi päivitetty taulukko osoittees-
ta www.bostik.fi. Levyseinien on täytettävä 
VTT:n ohjeiden mukaiset toleranssivaatimuk-
set.

PALKISTORAKENTEINEN  
LATTIA
Puupalkisto: Lattialastulevyt pitää aina liimata 
ja ruuvata materiaalinvalmistajan
antamien ohjeiden mukaan. ja ne pitää pääl-
lystää tasoitteella ennen vedeneristeen
asentamista. Mikäli kannatinpalkkien väli on 
>600 mm pitää rakennetta vahvistaa
poikittaisella tuennalla keskiöetäisyydellä <= 
300 mm. Lattialastulevyt primeroidaan
Bostik Primer 6000:lla laimennettuna vedellä 
5:1, ( 5 osaa primeria ja 1 osa vettä).
Primerin pitää olla täysin kuivunut ennen ta-
soitteen levittämistä. Rakenteen
vahvistamiseen käytetään hitsattua teräs-
verkkoa, langan halkaisija 2,5 mm, silmäkoko
n. 50 mm. Tasoitteen minimipaksuuden pitää 
olla 12 mm lattiakaivon ympärillä.
Käytä tasoittamiseen Bostik Fiberiä, Level 10 
tai Bostik Fiber Quickiä.

LÄMPÖLATTIA
Lämpökaapeli pitää peittää vähintään 10 
mm:n paksuisella kerroksella tasoitetta.
Vesikiertoisen lattialämmityksen lämpöputket 

pitää peittää tasoitekerroksella, joka
vastaa 1/10 osaa lämpöputkien keskiöetäi-
syydestä, esim. keskiöetäisyys 150 mm on
15 mm:n kerros tasoitetta.
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KIINNIKKEET
Jotta märkätila täyttäisi sen vesitiivi-
ydelle asetetut vaatimukset, on hyvin 
tärkeää muistaa seuraavaa:
• Vältä reikien tekemistä märkätilan 

vyöhykkeellä.
• Reikien välttämiseksi voidaan 

tiettyjen osien kiinnittämiseen 
käyttää liimaa. Jos osa soveltuu 
liimattavaksi (muodoltaan ja mate-
riaaliltaan), voidaan käyttää Bostik 
Maxi-Bond -asennusliimaa, Bostik 
Epoxy 90 sec -liimaa tai Bostik-
epoksimassaa.

• Kaikki reiät on tehtävä massiivi-
siin rakenteisiin kuten betoniin, 
muurattuun rakenteeseen tai ran-
koihin. Kiinnitystä ei saa suorittaa 
pelkkään levymateriaaliin.

• Kiinnitysreikä täytetään Bostik-kyl-
pyhuonesilikonilla tai rakennus- ja 
saniteettisilikonilla. Paina paikal-
leen mahdolliset tulpat, ruiskuta 
siihen silikonia ja kierrä ruuvit pai-
koilleen.

LATTIAKAIVOT
Lattiakaivojen on oltava tyyppihyväksyttyjä 
ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Kaivot on asennettava samaan 
tasoon eristekerroksen alustan kanssa. Tar-
vittaessa voidaan käyttää kaivon tyyppihy-
väksyttyä korotusrengasta. Ennen vuotta 
1990 valmistetut lattiakaivot on vaihdettava 
uusiin korjauksen yhteydessä. Lattiamateri-
aalille levitetyn tasoitusmassan vähimmäis-
paksuus lattiakaivon ympärillä on 12 mm.

PUTKET
Putket on kiinnitettävä hyvin. Seinällä olevien 
putkien keskiöetäisyyden on oltava vähin-
tään 40 mm. Lattiassa olevan putkiläpivien-
nin ja valmiin seinäpinnan etäisyyden on ol-
tava vähintään 60 mm. Putkien on noustava 
vähintään 100 mm lattian ja seinän pinnasta 
ja ne on asennettava kohtisuoraan. Putket 
on aina tiivistettävä ja liitettävä lattia- ja sei-
närakenteen vedeneristekerrokseen Putki-
läpivienneissä on tiivistäminen suoritettava 
läpivientiputkea vastaan, jonka on noustava 
seinäpinnasta kohtisuoraan vähintään 100 
mm. Jos läpivientiputkea ei ole tai se on kat-
kaistu seinäpinnan tasalta, ei vesieritystä saa 
tehdä ennen kuin vastuullinen putkiasentaja 
on korjannut läpiviennin.
Märkätilojen lattiaan ja seiniin ei saa suihkun 
tai ammeen sijoituskohtiin asentaa muita 
läpivientejä kuin viemärit ja vesiliitännät am-
metta tai suihkua varten.

PUTKET/VIEMÄRIT PUTKIKAULUKSET

Vesiputki 10-24 mm, 8-24 mm (2-reik.)

Pesualtaan poistoputki 32-55 mm

WC:n poistoputki 70-110 mm

Putkiläpivienti (25 mm) 10-24 mm

ELASTISET SAUMAUKSET MÄR-
KÄTILOISSA
Elastiset saumat (silikoni) ovat sallittuja vain, 
jos ne ovat rakenteellisesti perusteltuja odo-
tettavissa olevan liikkumisen vuoksi. 
Elastisia saumoja saa tavallisesti 
asentaa esimerkiksi:
• Nurkkiin ja kulmiin, joissa pohja on molem-

milla puolilla betonia ja valettu myöhemmin 
kuin vuotta ennen laatoitusta.

• Uudisrakennuksissa, joissa pohjan liikku-
mista on odotettavissa, esim. seinän kul-
missa, joissa levyrakenne ja betoniseinä 
kohtaavat tai levyrakenne kohtaa levyra-
kenteen.

• Kun seinämateriaali vaihtuu toiseksi esi-
merkiksi ovien ympärillä, ovien ja ikkunoi-
den kehyksissä ja kynnyksissä.

Elastisia saumoja ei saa käyttää:
• Keraamisen seinäpintamateriaalin alareu-

nassa, joka ulottuu lattian muovimaton ylös 
taivutetun reunan päälle.

• Keraamisten lattialaattojen ja lattiakaivon 
klinkkeri- tai kansikehyksen saumakohdas-
sa.

• Tavallisissa seinän / lattian nurkissa tai kul-
missa.
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BOSTIK-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT VTv10 & VTg10

MITÄ TARVITSET:
Materiaali
	Primer 6000
	Kosteussulku 2000K
	Bostik Membrane
	Kuitunauhaa ja kuitukulmia 
Tiivistysnauhaa ja tiivistyskulmia
	Putkiläpivientikappale & Kumikangas
	Fix Combi, Fix Lattia & Seinä, Fix Snabb tai 

Fix DF White

MENEKKI
Vedeneristysjärjestelmä VTv10 (seinä)
Kosteussulku 2000K:  0,2 kg/m2 (0,16 l/m2)
Vain Bostik Membrane:  1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Mahdollinen esikäsittely:  Kosteussulku 2000K laimennettuna vedellä 1:2: n. 100 g/m2 
Vedeneristysjärjestelmä VTg10 (lattia)
Kosteussulku 2000K:  0,2 kg/m2 (0,16 l/m2)
Vain Bostik Membrane:  1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Esikäsittely:  Kosteussulku 2000K laimennettuna vedellä 1:2: n. 100 g/m2

Bostik-vedeneristysjärjestelmät VTv10 & 
VTg10 ovat liuospohjaisia/telalla levitettäviä 
järjestelmiä, joita käytetään eristyskerrokse-
na asuntojen tai vastaavalle kuormituksel-
le alttiiden tilojen märkätiloissa lattioiden ja 
seinien keraamisten pintamateriaalien alla. 
Vesieristysjärjestelmät VTv10 & VTg10 ovat 
muotoutuvia vedeneristysjärjestelmiä betonil-

le, kevytbetonille, rappaukselle, tasoitetuille 
pinnoille ja levyrakenteille. 
Bostik-vedeneristysjärjestelmät VTv10 & 
VTg10 on testattu eurooppalaisen normin 
ETAG 022 mukaisesti ja sillä on VTT:n tuo-
tesertifikaatti nro C119/00. Järjestelmän kos-
teustiiviys on noin 1500000 s/m.

BOSTIK-VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄT VTv3 & VTg1

MITÄ TARVITSET:
Materiaali
	Primer 6000
	Kosteussulku 6030
	Bostik Membrane
	Tiivistysnauhaa ja tiivistyskulmia
Kuitunauhaa ja kuitukulmia
	Putkiläpivientikappale & Kumikangas
	Fix Combi, Fix Lattia & Seinä tai Fix Snabb

MENEKKI
Vedeneristysjärjestelmä VTv3 (seinä)
Kosteussulku 6030:  0,15 kg/m2 (0,13 l/m2)
Vain Bostik Membrane:  1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Mahdollinen esikäsittely:  Kosteussulku 6030 laimennettuna vedellä 1:2: n. 100 g/m2

Vedeneristysjärjestelmä VTg1 (lattia)
Kosteussulku 6030:  0,15 kg/m2 (1,13 l/m2)
Vain Bostik Membrane:  1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Esikäsittely:  Primer 6000 laimennettuna vedellä 1:3: n. 100 g/m2

Bostik-vedeneristysjärjestelmät VTv3 & 
VTg1ovat liuospohjaisia/telalla levitettäviä 
järjestelmiä, joita käytetään eristyskerrokse-
na asuntojen tai vastaavalle kuormituksel-
le alttiiden tilojen märkätiloissa lattioiden ja 
seinien keraamisten pintamateriaalien alla. 
Vedeneristysjärjestelmät VTv3 & VTg1 ovat 
muotoutuvia vedeneristysjärjestelmiä ei-kos-

teusaroille rakenteille kuten betoni, kevytbe-
toni, rappaus, (vaatimuksena on rakenteen 
kosteutta torjuva ominaisuus). Bostik-vede-
neristysjärjestelmät VTv10 & VTg10 on tes-
tattu eurooppalaisen normin ETAG 022 mu-
kaisesti ja niillä on VTT:n tuotesertifikaatti nro 
C119/00. Järjestelmän kosteustiiviys on noin 
70.000 s/m.
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1. Underlag: Skivor, puts eller betong. 
  Sugande underlag förbehandlas med 
  utspädd Primer 6000.
2. Fuktspärr 2000K alt. Fuktspärr 6030
3. Rörmanschett
4. Membrane
5. Membrane

6. Fiberhörn alt. Tätskiktshörn
7. Fiberremsa alt. Tätskiktsremsa
8. Brunnsmanschett
9. Rörmanschett
10. Fix
11. Fog
12. Plattor

KAAVIO TELALLA LEVITETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

1. Alusta: levy, rappaus tai betoni. Huokoiset alustat 
on esikäsiteltävä laimennetulla Primer 6000:lla
2. Kosteussulku 2000K vaihtoehtoisesti  
kosteussulku 6030
3. Putkiläpivientikappale
4. Membrane-vedeneristysmassa
5. Membrane-vedeneristysmassa

6. Nurkka/kulmakappaleet
7. Kuitunauha
8. Kumikangas
9. Putkiläpivientikappale
10. Tasoite
11. Saumalaasti
12. Laatat
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SEINÄ VTv3 & VTv10

VTv10: Levitä Bostik-kosteussulku 2000k telalla ja siveltimellä puhtaisiin 
ja kuiviin seiniin. Menekki 0,2kg/m2 (0,16 l/m2). Kuivumisaika n. 20-30 
minuuttia.

VTv3: Levitä Bostik-kosteussulku 6030 telalla ja siveltimellä puhtaisiin ja 
kuiviin seiniin. Menekki 0,15 kg/m2 (0,13 l/m2). Kuivumisaika n. 20 min. 

Levitä Bostik Membrane sivelti-
mellä/telalla nurkkiin ja kulmiin. 

Täytä suuremmat halkeamat 
kulmissa, levyjen liitoskohdissa 
ja putkien läpivienneissä Bostik-
akryylimassalla tai vastaavalla. 
Tarkista, että kaikki putket ovat 
tukevasti kiinnitetyt.

Sivele Bostik Membranea put-
kiläpivientien ympärille ja asen-
na putkeen Bostik-putkikaulus 
märän tiivistyskerroksen päälle. 
Sama koskee myös sähköjoh-
dinputkia. 

Sivele runsas kerros Bostik Mem-
branea putkikaulusten päälle.

Asenna nurkat ja varusta ne nau-
halla ennen Bostik Membranen 
kuivumista.

Sivele kerros Bostik Membranea 
tiivistyskerrosten päälle. 

Levitä kiinnitysmassa Fix Combi, 
Fix Lattia & Seinä, Fix Snabb tai 
Fix DF tasoituskamman sileäl-
lä puolella. Tasoita sen jälkeen 
hammastetulla puolella.

Asenna laatta painamalla sitä ja 
kiertämällä sitä alustaa vasten. 
Tarkista, että laatan koko takasivu 
peittyy kokonaan kiinnitysmassal-
la. Poista yli puolen sauman kor-
keudelle pursunut kiinnitysmassa. 
Anna kuivua 2–12 tuntia käytetystä 
kiinnitysmassasta riippuen. Sau-
maa Bostik Kaakeli- tai Klinkkeri-
saumalaastilla.

Muista, että putkiläpivien-
neissä on putkikaulus 

tiivistettävä läpivientiputkeen 
eikä vesiputkeen.

Kaikki reiät on tehtävä massiivisiin rakenteisiin kuten betoniin, muurattuun 
rakenteeseen tai rankoihin. Kiinnitysreikä täytetään Bostik Kylpyhuonesili-
konilla tai Bostik Rakennus- & saniteettisilikonilla. Mahdollinen tulppa pai-
netaan paikalleen, siihen ruiskutetaan silikonia ja ruuvi kierretään kiinni.

VTv3 & VTv10 | SEINÄ

3.23.1 3.3

3.4

Levitä telalla seiniin useita kerroksia Bostik Membranea..
Käsittelyjen välinen kuivumisaika noin 1-2 tuntia
Kokonaismenekki 1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Tarkista levitetty määrä vertaamalla käsiteltyä pintaa (m2) kuluneen Bos-
tik Membranen määrään (kg tai l)
Laatoitus voidaan aloittaa 12 tunnin kuivumisajan jälkeen.

3.5

3.6 3.7
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LATTIA VTg1 & VTg10

4.34.1

Asenna nurkat ja varusta ne nauhalla ennen Bostik Membranen kuivu-
mista. 

Levitä kerros Bostik Membranea 
tiivistyskerrosten päälle.

VTv10: Levitä Bostik-kosteus-
sulku 2000k telalla ja siveltimel-
lä puhtaisiin ja kuiviin seiniin. 
Menekki 0,2 kg/m2 (0,16 l/m2). 
Kuivumisaika n. 20-30 minuuttia.
VTv3: Levitä Bostik-kosteus-
sulku 6030 telalla ja siveltimellä 
puhtaisiin ja kuiviin seiniin. Me-
nekki 0,15 kg/m2(0,13 l/m2) Kui-
vumisaika n. 20 min. 

Sivele Bostik Membrane pesual-
taan poistoputken aukon ympä-
rille ja asenna Bostik-putkikaulus 
ennen Bostik Membranen kuivu-
mista. Sivele Bostik Membrane 
WC-istuimen poistoaukon ympä-
rille ja asenna putkikaulus.

Asenna Bostik-kaivonkaulus kai-
voa koskevien ohjeiden mukai-
sesti (ks sivu 10).

Sivele runsas kerros Bostik 
Membranea putkikaulusten pääl-
le. Varmista, että koko putkikau-
lus kiinnittyy hyvin ja että laskok-
sia ei synny.

4.2 4.4

4.5 4.6

Levitä kiinnitysmassa Fix Combi, 
Fix Lattia & Seinä, Fix Snabb tai 
Fix DF tasoituskamman sileäl-
lä puolella. Tasoita sen jälkeen 
hammastetulla puolella.

4.7

Asenna laatta painamalla sitä 
ja kiertämällä sitä alustaa vas-
ten. Tarkista, että laatan koko 
takasivu peittyy kokonaan kiin-
nitysmassalla. Poista yli puolen 
sauman korkeudelle pursunut 
kiinnitysmassa. Anna kovettua 
2–12 tuntia käytetystä kiinnitys-
massasta riippuen. Saumaa Bos-
tik Klinkkerisaumalaastilla.

Kaikki mahdolliset reiät on tehtävä massiivisiin rakenteisiin kuten be-
toniin, muurattuun rakenteeseen tai rankoihin. Kiinnitysreikä täytetään 
Bostik Kylpyhuonesilikonilla tai Bostik Rakennus- & saniteettisilikonilla. 
Mahdollinen tulppa painetaan paikalleen, siihen ruiskutetaan silikonia ja 
ruuvi kierretään kiinni.

4.8

Kynnyksen pitää olla muodoltaan sellainen, että se suojaa eristekerros-
ta. Elastinen sauma tehdään piirroksen mukaisesti

Levitä lattiaan telalla Bostik 
Membranea. Käsittele Bostik 
Membranella myös kaivonkau-
lus. Levitä Bostik Membranea 
kiristysrenkaaseen asti, mutta ei 
sen päälle. 

Levitä telalla lattiaan useita ker-
roksia Bostik Membranea..
Käsittelyjen välinen kuivumisaika 
noin 1-2 tuntia Kokonaismenekki 
1,2 kg/m2 (0,8 l/m2)
Tarkista levitetty määrä vertaa-
malla käsiteltyä pintaa (m2) ku-
luneen Bostik Membranen mää-
rään (kg tai l)
Laatoitus voidaan aloittaa 12 tun-
nin kuivumisajan jälkeen.
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LATTIAKAIVON TIIVISTÄMINEN – PURUS

HUOM! Käytä har-
maata kiristysrengas-
ta. Puhdista kaivon 
laippa ja kaivon pohja 
denaturoidulla spriillä 
ennen kaivonkauluk-
sen asentamista.

Asenna paikalleen Purus-veit-
sen jalka.

Hierrä kaulus huolellisesti kiinni 
niin, että siihen ei jää kuplia eikä 
laskoksia.

Leikkaa auki reikä ja poista veit-
sen jalka, veitsi ja kauluksesta 
irti leikattu osa. HUOM! Käytä 
Purus-veitsen oikeaa reikäkokoa.

VTg1 & VTg10 | LATTIA | LATTIAKAIVOT

1 32 4

Keskitä kaivonkaulus lattiakaivon 
päälle ja asenna se paikalleen.

65 7

Kiinnitä kaivonkaulus PURUS-
lattiakaivoon. Paina ja muotoile 
kaulus kaivoon, paina kiinni kai-
von puolelta.

Kiinnitä kaivonrengas sihtiin ja 
keskitä se kaivon yläpuolelle. 
Paina sihti paikalleen jalalla niin, 
että rengas napsahtaa kiinni. 
Tarkista, että rengas on oikeassa 
asennossa (pohja-asento).

LATTIAKAIVON TIIVISTÄMINEN – JAFO 

Irrota kansi, sihti ja 
kiristysrengas ja poista 
O-rengas. Puhdista 
kaivon laippa ja kaivon 
pohja denaturoidulla 
spriillä ennen kaivon-
kauluksen asenta-
mista.

Keskitä kaivonkaulus lattiakai-
von päälle ja asenna se paikal-
leen. Hierrä kaulus huolellisesti 
kiinni niin, että siihen ei jää kup-
lia eikä laskoksia.

Keikkaa kaulukseen ensimmäi-
nen reikä, käytä mallina palaa 
tiivistysnauhan holkista (halkai-
sija 80 mm tai käytä JAFO-leik-
kausmallia.

Muotoile kaulus paikalleen sor-
min.

1 32 4

Keskitä kaivonkaulus lattiakaivon 
päälle ja asenna se paikalleen. 
Hierrä kaulus huolellisesti kiinni 
niin, että siihen ei jää kuplia eikä 
laskoksia.

65 7

Asenna kiristysrengas paikalleen 
mukana toimitetuilla ruuveilla. Ki-
ristä vastakkaisia ruuveja vuoro-
tellen, kunnes kiristysrengas on 
vakaasti paikallaan.

Kauluksen on ulotuttava alas 
kohtaan, jossa vinohuullos koh-
taa vaakasuoran. Kaulus ei saa 
ulottua kiristysrenkaan alle.

Sivele Membranea reikään kai-
von reunoihin, mihin kiristysren-
gas asetetaan.
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Leikkaa vesisahalla tai hiomalai-
kalla ura laatan poikki. Leikattava 
ura ei saa olla syvempi kuin laa-
tan paksuus.

Kaavi varovasti taltalla tai muulla 
tarkoitukseen sopivalla työkalulla 
pois tiivistysmassan ja saumaus-
aineen jäämät.

Kaavi tai raaputa pois saumaus-
aine rikkoutuneen laatan ympäril-
tä. Varo tarkoin vahingoittamasta 
eristekerrosta.

Jos vedeneriste on ehjä Levitä 
kerros Membranea. Jos vede-
neriste on vahingoittunut: Levitä 
Kosteussulku 2000K:ta tai Kos-
teussulku 6030:a, ja anna kui-
vua. Levitä Membrane. Noudata 
VTv10 & VTg10:n tai VTv3 & 
VTg1:n ohjeita menekistä ja kui-
vumisajoista.

5

Poista laatan palaset taltalla tai 
puralla ja vasaralla. Varo tarkoin 
vahingoittamasta eristekerrosta.

43

6

Uusi laatta kiinnitetään aineella, 
joka levitetään laatan takasivulle.



POHJOISMAAT / BALTIA

Bostik AB on ollut vuodesta 
1911 lähtien innovatiivinen ta-
varantoimittaja neljällä tuote-
segmentillä: liimat, tasoitteet, 
kiinnitys- ja saumausaineet sekä 
saumausaineet ja eristys. Tuo-
tevalikoima on sekä laaja että 
syvä. Bostik on markkinajohtaja 
mm. seinäliimojen toimittajana. 
Pohjoismaiden pääkonttori sijait-
see Helsingborgissa ja tuotan-
tolaitokset ovat Helsingborgissa 
ja Malmössä Bostik markkinoi 
tuotemerkkejä Hernia, Simson 
ja Bostik. Asiakkaat ovat ra-
kennusalan jälleenmyyjiä, ura-
koitsijoita ja teollisuuslaitoksia. 
Loppukäyttäjät ovat niin ammat-
tilaisia kuin kotiremontoijiakin. 
Tytäryhtiöitä on kaikkialla Poh-
joismaissa sekä Baltiassa.
Bostik-konserni toimii noin 50 
maassa ja sen liikevaihto on 
noin 14 miljardia Ruotsin kruu-
nua. Bostikilla on 48 tuotantoyk-
sikköä, 2 tutkimuskeskusta ja 10 
teknistä keskusta 5 mantereella. 
Yritys työllistää 5 000 henkilöä 
eri puolilla maailmaa. Bostik on 
osa ranskalaista Total-konsernia.

Pääkonttori Pohjoismaat/Baltia
Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg, RUOTSI

Bostik Oy, puh: 010 843 8800, fax: 010 843 8822, www.bostik.fi


