Rakennusten vesieristykset
Vesieristyksellä (tuonnempana HI) tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään estämään veden
rakennukselle aiheuttamat vahingot. Vesieristys koostuu yhdestä tai useammasta yhteen liimatusta tai
kitatusta eristyskerroksesta, jotka muodostavat uuden pinnan. Tämä pinta suojelee rakennetta vedeltä.
Veden kuormitus jaetaan kolmeen eri luokkaan, jotka saattavat vaikuttaa eristykseen.
1) maaperän kosteus
2) paineeton vesi
3) paineellinen vesi
Yllä mainittujen lisäksi vesieristyksellä on oltava myös seuraavat ominaisuudet:
1) kemikaalinen tasapaino, toisin sanoen - sen on suojattava veden kemikaaleja vastaan;
2) kemikaalinen tasapaino suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin;
3) UV-tasapaino;
4) torjua lämpötilojen vaihtelujen vaikutusta
5) olla mekaanisesti vahva muihin vesieristysmateriaaleihin nähden
6) olla mekaanisesti vahva vastustaakseen maaperän staattista painetta ja dynaamista liikettä.
Vesieristystekniikka voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Membrane-vesieristyksessä rakenteeseen
kohdistetaan erityistä seosta, joka estää kosteuden tunkeutumisen lävitse. Johtuen entisajan tavasta
laittaa rakenteeseen bitumeenipeitteitä, niitä kutsutaan “mustaksi kylvyksi”. Nykyaikaisemmat
materiaalit koostuvat myös erilaisista polymeeriseoksista.
Toinen tapa on käyttää suojana on varsinaista tukirakennetta, jossa käytetään vesitiivistä betonia. Koska
käytetty betoni on vaalean väristä, metodia kutsutaan nimellä “valkea kylpy”.
Sittemmin unohtunut, mutta nyt yhä useammin käytössä on tapa nimeltä “ruskea kylpy”, joka koostuu
ruskeasta bentoniittieristyksestä.

MAAPERÄN KOSTEUS
Maaperän kosteus on kosteutta, joka ilmenee maassa ja jota sitovat kapillaarit. Voimme puhua
maaperän kosteudesta vain, kun rakennuksen alla sekä sen ympäristö on täyttynyt vettä sitovasta
maaperästä (hiekka, sora). Oletuksena on, että tämä hiekkaa sitova maaperä päästää veden lävitseen
nopeasti pohjaveteen. On tärkeää ymmärtää, että voimakkaan sateen akana vesi ei pysy paikallaan.
Tämän saavuttamiseksi maaperän imukyvyn täytyy olla vähintään 0,01 cm/s.
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PAINEETON VESI
Paineettomalla vedellä tarkoitetaan vetta pisara- tai nestemuodossa, joka ei tuota hydrostaattista
painetta pintaan. Perussääntö on, että vettä sitova maaperä on aina paineetonta vettä. Oletuksena
paineettomalle vedelle on toimiva viemäröintijärjestelmä. Mikäli rakennuksen ympärillä ei ole
viemäröintijärjestelmää, hydrostaattista painetta ilmenee jalustan alemmissa kerroksissa, kiitos
maaperän sitovuudelle.

PAINEELLINEN VESI
Paineellista vettä ilmenee silloin, kun vesi on kokonaan tai osittain paikallaan perustan sivulla tai
pohjavedessä rakennuksen alaosassa. Vesi muodostaa hydrostaattista painetta. Paineen määrä riippuu
vesipalstan korkeudesta.
Paineellisen veden eri muodot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:
• tilapäisesti paikallaan olevaa ja painetta aiheuttavaa vettä, maaperästä johtuen;
• paineellinen vesi korkeintaan 3m korkealla alueella;

• paineellinen vesi yli 3m korkealla alueella
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HYGROSKOOPPINEN KOSTEUS
Hygroskooppista kosteutta ilmenee, kun muurauksen eri suolot imevät kosteutta, jolloin muurauksen
kosteusarvot voivat nousta korkealle.

KONDENSAATIOVESI
Kondensaatiovettä ilmenee, kun ilman lämpötila laskee alle kondensaation ilmenemispisteen, eli
kastepisteen. Sitä ei tulisi ilmetä asuintilossa (paitsi kylpyhuoneissa ja suihkuissa tilapäisesti).

1. ULKOISEN VESIERISTYSALUSTAN VALMISTELU
Eristettävien pintojen tulee olla avoimia - on oltava mahdollista päästä käsiksi pintaan sitä työstääkseen.
Lisärakennukset, portaat jne. saattavat aiheuttaa teknisiä ongelmia. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää
siihen seikkaan, että pystysuora vesieristys ja vaakasuora vesieristys yhdistettäisiin toisiinsa, jotta ne
sopivat hyvin yhteen. Pystysuoran vesieristyksen yhdessä vaakasuoran vesieristyksen kanssa tulisi
moudostaa ns. haude vettä vastaan. Vesieristys on tehtävä kaikissa veden eri kuormitusluokissa. Kaikki
tunkeutumiskohdat, liitännät ja liitoskohdat on tiivistettävä vedenpitävästi.
Jotta vesieristys saadaan käsiteltyä pintaan, on eristävä ulkopinta kaivettava kokonaan auki.
Työntekijöiden on päästävä liikkumaan ongelmitta. Pinta on puhdistettava. Vedellä käsittely ei sovellu
tähän tarkoitukseen, sillä siitä irtoaa suoloja pintaan. Pinnan täytyy soveltua vesieristyksen
levittämiseen. Sopivia alustoja ovat betoni, muuraus, kalkkisementtilaasti tai sementtilaasti. Vanha
laasti, irtonaiset osat ja sidosaineita torjuvat osat on poistettava alustasta. Muurauksen tulee olla
saumoitettu oikealla tavalla. Irralliset kivet on poistettava ja reiät tiivistettävä uudelleen. On
välttämätöntä, että muuraus pehmennetään sopivalla tasauslaastilla ja pinnan tulee olla rosoinen.
Haljennut betoni on paksunnettava sopivalla ruiskutusseoksella.
Vesieristyksen ei tulisi risteytyä terävien kulmien kanssa. Ulkokulma on leikattava pois ja tiivistettävä
mineraalieristyspäällystyksellä, sisäkulmat on täytettävä tiivistyslaastilla ja muodostettava vähintään
5cm säde (2cm mikäli kyseessä on 2-komponenttinen bitumeenikerros).
Vanhojen vesieristyspäällysteiden kohdalla niiden sidos alustaan on tarkistettava, kuten myös
yhteensopivuus uuden päällysteen kanssa. Päällysteet, joissa on tervaa, on poistettava kokonaan.
Suurinta kosteuskuormitusta ilmenee yleensä kellarikerroksen maanpäällisessä osassa (25cm asti) sekä
jalustassa. Tällä alueella olemassa oleva bitumeenipäällyste on poistettava. Sen jälkeen alue
päällystetään kahdella kerroksella mineraalieristyspäällystettä. Tämä varmistaa, että alusta on tarpeeksi
vahva ja jämäkkä uudelle bitumeenikerrokselle ja että mahdollinen kosteus bitumeenin alla saadaan
estettyä.
Vesieristystöitä ei tulisi tehdä alle + 5C lämpötilassa. Tämä pätee sekä ilmaan että alustaan. Sadetta,
vettä ja kylmiä materiaaleja tulisi välttää kuivumisen aikana.
Materiaali, jossa on kaksi tai useampi komponentti, tulisi sekoittaa hitaasti pyörivällä agitaattorilla.
Sekoitusaikoja tulisi noudattaa tarkasti. Vesieristyksen on voitava peittää halkeamat. Halkeamien koko
tulisi olla korkeintaan 2mm. Mikäli viemärijärjestelmä toimii ja maaperä on sitomatonta, on vesieristys
rakennettava paineettoman vesikuormituksen mukaisesti. Mikäli viemärijärjestelmää ei sen sijaan ole
ja/tai maaperä on sitovaa, on vesieristys rakennettava paineellisen veden mukaisesti. Vesieristyksen on
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pystyttävä käsittelemään pieniä liikkeitä johtuen lämpötilan muutoksista sekä uppoamisesta, ilman
toiminnallisuuden muuttumista.

2. VESIERISTYSJÄRJESTELMÄ
Mahdollisia vesieristysjärjestelmiä:
•
•
•
•
•

vesitiivis koventava sementtipohjainen laasti
jäykkä ja elastinen mineraalieristyspäällyste
vesitiivis betoni
vesitiivis, hitsattu (sulatettu) bitumeenipaneeleihin
vesitiiviit tekokuitupaneelit

•

tai 2-komponenttinen bitumeenikerros

ERISTYSLAASTIT
Eristyslaastit ovat vesitiiviitä sementtipohjaisia laasteja. Ne ovat taipuvaisia halkeamiin. Niitä käytetään
tapauksissa, joissa on maaperän kosteutta ja paineetonta vesikuormitusta, sekä ulko- että sisäpinnoissa.
Minimi kerroksen paksuus tulisi ottaa huomioon, jotta saavutetaan vaadittu vesitiiviys. Kerroksen
paksuus on 10-20 mm. Erityislaastien teho johtuu pienestä volyymistä ja rakojen vähäisestä
huokoisuudesta. Tämä saavutetaan siten, että valitaan tarkat rakeiden kompositiot ja lisätään
tarpeelliset lisäaineet. Erityislaasteissa on partikkeleita, joten halkeamariski on suuri. Tätä estetään
säätelemällä kerroksen paksuutta.
Paksumman kokonaiskerroksen saavuttamiseksi on tehtävä useita kerroksia. Niiden välissä pidetään
tekninen tauko, joka mahdollisaa materiaalin kuivumisen ja kovettumisen. Kuivumisvaiheiden aikana
laasti olisi hyvä peittää muovilla tai vastaavasti kosteutettava säännöllisesti liian nopean kuivumisen (ja
halkeamien syntyä) estämiseksi.
Eristyslaastia levitetään koko eristettävälle pinnalle. Sitä ei tulisi laittaa putkien ympärille jne. Seinät,
jotka ovat kosketuksissa eristettävään pintaan, laastia tulisi levittää 1m säteelle. Eristyslaasti levitetään
manuaalisesti tai pumpun avulla.
Eristyslaastia levitetään vähintään kaksi kerrosta, jotka eivät saisi olla yli 20mm paksuja. Toinen
(seuraavat) kerros tulisi levittää vain pinnalle, kun alusta on tarpeeksi vahva, mutta silti vielä kostea.
Tilanteissa, joissa alempi laastikerros on kuivunut, on välttämätöntä tehdä niin sanottu häätökerros
ensin. Laastia ei voi työstää pinnalle voimakkaan auringonpaisteen tai tuulen aikana. Tuore laasti on
suojattava 48 tunnin ajan ja pidettävä kosteana. Jäätymistä on vältettävä.
Eristyslaastilla ei voi taata samantehoista eristystä kuin bitumeenieristyksellä. Eristyslaastia käytetään
alustana tai tasoittavana kerroksena yhdessä eristysten kanssa, jotka ovat voimakkaampia.

VESITIIVIS BETONI
Vesitiiviillä betonilla voidaan rakentaa kantava alusta, joka samalla torjuu vettä siten, ettei se pääse
rakenteisiin. Ongelmana on betonipinta ja vesitiiviin liittymän teko ilman halkeamia. Mikäli halkeamia
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ilmenee, on tärkeää korjata ne ruiskumetodilla, joka on kallista. Liitännät (epämuodostumisliitännät,
lämpöliitännät, tekniset liitännät) tulee suunnitella tarkasti etukäteen ja ne on tiivistettävä, jotta vesi ei
pääse niistä lävitse. Täysin vesitiivistä betonia on mahdotonta saavuttaa. Vesi pääsee betoniin yleensä
5cm syvyyteen asti, vedenpaineesta riippuen. Kuten kosteus haihtuessaan, vesihöyrykin tunkeutuu
vesitiiviin betonin kerrokseen. On näin ollen suositeltavaa suojata vesitiivistä betonia ulkopuolelta
eristyspaneeleilla.

MINERAALIERISTYSPÄÄLLYSTEET (-LOBRID)
Ohutkerroksiset mineraalieristysmaalit ovat olleet markkinoilla jo yli 40 vuotta. Elastiset
mineraalieristysmaalit ovat sen sijaan olleet saatavilla 25 vuotta. Tämän materiaalin käytössä tulee usein
esin seuraavia puutteita:
• laastin vääränlainen kompositio
• riittämätön alustan esikäsittely
• liian korkea vesi-sementti-suhde
• liian ohut kerroksen paksuus
• riittämätön jälkikäsittely
• riittämätön suojaus maasta tulevia mekaanisia vahinkoja vastaan
• alustan halkeama
• vääränlainen sääkuormitusarvio, johtaen kosteuden läpäisyyn kellarikerrokseen
Mineraalieristysmaali on yksi- tai kaksikomponenttinen kuiva seos, joka sekoitetaan veteen
rakennustyömaalla. Seos koostuu hienorakeisesta kvartsista, sementistä ja lisäaineista. Polymeeriset
lisäaineet lisätään eristysmaaleihin. Materiaalin eristyskyky saavutetaan matalalla huokoisuudella, joka
takaa tarkan valittujen rakeiden komposition sekä (polymeeri)lisäaineilla, jotka puolestaan laajentuvat
veden vaikutuksesta. Seos voi sisältää 10% saakka 0,5-1,0 mm rakeita, eikä siinä voi olla yli 1,0 mm
rakeita. On erittäin tärkeää, että lisättävä veden määrä on tarkka. Ylimääräinen vesi vähentää
merkittävästi pinnan eristysominaisuuksia. Mineraalieristysmaali tarvitsee kosteutta jopa kuivumisen
aikana. On välttämätöntä kostuttaa pintaa ennen käsittelyä sekä pitää se kosteana 24 tuntia.
Korkeatasoiset maalit sisältävät 75-80% vettä, joka mahdollistaa täydellisen kuivumisen ja kovettumisen.
Eristysmaaleja käytetään yleensä maaperän kosteuden ja paineettoman veden yhteydessä. On kiellettyä
käyttää mineraalieristysmaaleja tunneleissa, silloilla ja katoilla.
Elastinen mineraalimaali soveltuu hyvin vaakasuoriin eristyksiin olosuhteissa, jossa on veden sisäistä
painetta tai negatiivista painetta. Lisäksi sitä voi käyttää bitumenipäällysteen alla.
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Mineraalieristysmaaleja voidaan käyttää:
• maaperänkosteutta vastaan
• paineetonta vettä vastaan
• paineellista vettä vastaan 3m saakka
• vesisäiliöiden sisäiseen eristykseen
• kosteiden tilojen vesieristyksenä
• kellarikerroksessa, maanpinnan yläpuolella.
Mineraalipäällysteen käyttö: katso piirrokset 4, 6, 5, 11, 2, 12, 13, 14, 15, 16 “YKSITYISKOHTAISET
PIIRROKSET VESIERISTYKSEEN"
Eristysmaali sopii muurauksen, betonin ja laastin peittämiseen. Alustan tulee olla vahva, kantava ja
puhdas sidosaineisiin vaikuttavista tekijöistä (terva, pöly, suola, vanha maali jne.). Alusta on tarkistettava
harjausmetodilla (pinnan ei pidä murentua eikä naarmuttaa kättä pyyhkäistessä) sekä raavintametodilla
(pinta ei saisi murentya kun siitä vedetään naulalla). Substraatissa ei myöskään saa olla teräviä paukamia
(kivien palasia, muurauksen jäänteitä jne.), eikä reikiä tai vakoja. Substraattia ei saa kyllästää vedellä,
tosin sanoen, sen on oltava vielä imukykyinen. Tämän voi tarkistaa kosteustestillä: vettä roiskutetaan
alustaan ja sen on imeydyttävä siihen jonkun ajan kuluttua ilman pisaroita pinnalla. Kaikki sisäkulmat
tulisi pyöristää. Ulkokulmat ja särmät on hiottava tasaiseksi. Työskentely- ja kuivauslämpötila ei saa olla
alle + 5C. Pintaa on suojeltava sadevedeltä, tuulelta ja auringolta. Sekoitukseen soveltuu
hidastempoinen hämmentäjä. Sekoitusta tulisi jatkaa, kunnes tuloksena on yhtenäinen massa ilman
paakkuja. Sekoitusaikaa ja -suhdetta on noudatettava tarkasti. Käytettävän veden on oltava puhdasta ja
lisäaineita, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä, ei tulisi käyttää. Työstämisen tulee olla
yhdenmukainen, käyttämällä maalaus-, kittaus-, tai ruiskutusmetodia. Kerroksia on levitettävä 2-3
kunnes saavutetaan vaadittu paksuus. Vaakasuorilla ja taipuvilla pinnoilla sekä paineellisen veden
ollessa kyseessä minimikerrosmäärä on 3. Seuraava kerros voidaan levittää mikäli pohjakerros on
kuivunut siinä määrin, että uusi kerros ei vahingoita alempaa. Maaperän kosteutta ja paineetonta vettä
vastaan tarkoitetun kerroksen vähimmäispaksuus on 2mm ja 2,5mm paineetonta vettä ja 3m vesialuetta
vastaan. Kerroksissa ei tulisi olla viallisia kohtia. Kerroksen paksuuden täytyy olla yhdenmukainen.
Paksuus tarkistetaan laskemalla, kuinka paljon materiaalia on kulunut. Työn seisauksia ei tulisi tehdä
kulmissa.
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Läpäisykykyä on vahvistettava. Olosuhteissa, joissa on paineetonta vettä, voidaan käyttää elastista
mineraalimaalia, joka on pyörrettävä läpäisykohdassa (putkilo). Yleensä bituumenikerrosta käytetään
läpäisyn vahvistamiseen, joka voidaan saada nollaan. Painevesiolosuhteissa on käytettävä erillisiä
vahvistustiivisteitä, jotka ruuvataan alustaan limittäin elastisen mineraalipigmenttilietteen kanssa 10 cm
säteellä. Liitännöistä on tehtävä vesitiiviitä vesikuormituksen ja liitäntöjen ominaisuuksien mukaisesti.
Liitäntöjen ylikittaaminen ei ole sallittua. Liitäntöjen on oltava yhteensopivia vesieristyksen kanssa ja ne
on kiinnitettävä alustaan/liitäntään joko liimalla tai eristysmaalilla. Vesieristys levitetään 25-30cm maan
pinnan alapuolelle kellarikerrokseen, sekä perustan levyn päätöspintaan.
Suojaamaton vesieristys ei saa olla vahingoittunut. Vaakasuoralla pinnalla tulisi kävellä niin vähän kuin
mahdollista. Kuivumisen aikana pintaa on suojattava vesisateelta, auringolta ja tuulelta ja sen tulisi
välttää kosketusta maapinnan veteen. Pinnan suojakerros (joka suositellaan tehtäväksi) voidaan asentaa
vain, kun vesieristys on kuivunut kokonaan. Eristysmateriaaleja asentaessa on oltava varma paneelin
liiman yhteensopivuudesta vesieristyksen kanssa. Maaperää täyttäessä vesieristystä ei pidä
vahingoittaa. Tulevassa käytössä kontaktia vahingollisiin aineisiin kuten luonnonmukaisiin liuottimiin,
öljyihin ja liukasteisiin tulee välttää.

ORGAANISET MAALIT
Tämä ryhmä sisältää reaktiohartsipohjaiset eristysmateriaalit (epoksihartsi, PMMA, polyuretaani jne.).
Näitä käytetään vesitekniikassa, tankeissa ja muiden raskasta kuormitusta vaativissa olosuhteissa.
Perusrakennuksilla niiden käyttö ei ole kovin yleistä.

BITUMIMAALIT, PAKSUT BITUMIKERROKSET
Paksut bitumikerrokset ovat:
• liuotin- ja asbestivapaita;
• helposti työstettäviä;
• työstettäviä myös pystysuorilla pinnoilla kylmänä;
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• helppo työstää monimutkaisilla pinnoilla;
• täyspinnan sidosaine mineraalialustalla;
• soveltuu kaikenlaiseen vesikuormitukseen;
• peittää halkeamat 5 mm saakka;
• työlämpötila +1 .. + 40 ° C;
• muodostaa pintapäällysteen ilman liitäntöjä
Kylmän bitumeenin työstäminen alkoi liuottimen käytöstä bitumeenia sisältävillä maalipinnoilla.
Aiemmin lämpökäsittelyssä vaihtoehdot olivat vähissä, sillä kolmella kerroksella sai vain 1mm paksun
kerroksen. Sitä seurasi bitumeenituotteiden prosessointiominaisuuksien kasvaminen - saavutettiin
kittimäinen ja loiskemainen rakenne. Sen myötä laajenivat myös käyttötarkoitukset. Polymeeristen
lisäaineiden myötä halkeamia voitiin peittää jopa alhaisissa lämpötiloissa ja niiden yläpuolinen alue
saatiin vesitiiviiksi. Ensiksi kylmänä levitettävä (liuosainepohjaisen) bitumeeni oli nestemäistä maalia tai
kittiä. Huonona puolena oli sen levittäminen, joka oli mahdollista vain kuivalle pinnalle. Vesipohjaisen
bitumeeniemulsion käyttöönotto oli askel eteenpäin.
Yksikomponenttinen vesipohjainen bitumeeniemulsio voidaan levittää myös märälle pinnalle. Se ei ole
helposti syttyvää, eikä siinä ole tyypillistä liuosmaista hajua. Huonona puolena on sen kuivuminen, joka
rajoittaa sen käyttöä kylminä ja märkinä vuodenaikoina.
Kaksikomponenttinen bitumeeniemulsio ei ole yhtä riippuvainen sääolosuhteista. Reaktiojauheen
lisäämisen jälkeen bitumeenin kosteutus alkaa ja tuloksena on nopea sateensuoja (noin 2 tuntia).
Bitumeenisuhteen ollessa suurempi kasvaa myös päällyskerroksen vastustuskyky suoloille, agressiiviselle
vedelle, hiilihydraateille sekä muille heikoille hapoille. Bitumeenimaali torjuu myös alkalia.
Bitumeenimaalin ominaisuudet:
•
•
•

vesitiiviys;
peittää halkeamat;
elastinen;

•

herkkä mekaanisille vahingoille;

•

herkkä UV-säteilyllä;

•

paineveden kestävä

Kaksikomponenttinen polymeerinen bitumeenieristys on ominaisuuksiltaan vahvempi. Nämä rakenteet
sisältävät myös sopivaa lasikuitua, joka tarjoaa tehokasta halkeaman korjausta aina 5mm halkeamiin
saakka sekä vedenpainetta aina 2 bariin asti. Rakennelman komponentit ovat pohjustusmaali, esikerros
sekä paksu bitumeenikerros. Pohjustuksen tarkoituksena on vahvistaa substraattia, sitoa pölyä ja
varmistaa sidos ylempiin kerroksiin. Pohjustusmaali tunkeutuu 1-2mm syvyyteen. Pohjustusmaaliksi
sopivat bitumeeniemulsiot. Mineraalieristysmaalit ovat kosteiden alustojen tai vaakasuorien pintojen
vesieristyskomponentteja. Valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä jäykät että elastiset eristysmaalit ovat
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sopivia.
Paksu bitumeenikerros - jota käytetään paineettoman tai paineellisen veden kanssa - on kalpeaa
materiaalia, jota kitataan tai ruiskutetaan seinään. Sitä voidaan myös sekoittaa rakeiseen polystyreeniin
tai vahvistaa kuiduin. Ohutkerroksinen bitumeeniemulsio soveltuu myös korjaustöihin, yhdistettynä
paksuun bitumeenikerrokseen. Bitumeenimaalien käyttöön liittyen katso piirrokset 8, 9, 10, 11
“YKSITYISKOHTAISET PIIRROKSET VESIERISTYKSEEN".

Sopivia alustoja ovat lohkot, betoni, tiili, kaasubetoni, laasti, bitumeenimaalit. Alustan siloittamiseksi
tulisi käyttää laastia, ei bitumeeniseosta. Substraattiin pätevät samat säännöt kuin eristysmaaliin: sen
tulisi olla kostea mutta imukykyinen, joka todennetaan imukykytestillä.
Vesieristys levitetään kostealle tai esikäsitellylle pinnalle. Märkien alustojen kohdalla on välttämätöntä
tehdä keskikerros mineraalieristysmaalilla. Sisäkulmat on pyöristettävä vahvistuslaastilla 4-6cm säteellä.
Valmistajan ohjeiden mukaisesti kulmien pyöristämien voidaan tehdä myös bitumeeniseoksella 2cm
säteellä.
Pinnan on oltava puhdas, yli 5mm halkeamat ja liitännät on esitäytettävä. 5mm vakoja ylittäessään
järjestelmä kestää 2 barin verran vesipainetta. Rakennelmaa voi tarvittaessa vahvistaa lasikuidulla.
Paksu bitumeenikerrosrakennelma koostuu pohjustuskerroksesta, esimaalikerroksesta ja yhdestä
paksusta bitumeenikerroksesta - yksi- tai kaksikomponenttinen, täytteen kanssa tai ilman,
polystyreenilisäaineiden kanssa tai ilman, liuotinpohjainen tai liuotinvapaa. Pohjamaalin on oltava
yhteensopiva seuraavien maalikerrosten kanssa sekä sidonnainen substraatin kanssa ja sitoa siihen
pölyä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että esimaali tunkeutuu substraattiin 1-2mm syvyydeltä.
Pohjamaaliksi sopivat bitumeeniemulsiot. Liuotinpohjaisten tuotteiden käyttöä tulisi minimoida, koska
ne hitaasti haihtuessaan kuormittavat sekä ympäristöä että vaativat työntekijöiltä lisäsuojaa.
Mineraalieristysmaalit soveltuvat käytettäviksi kosteilla ja vaakasuorilla pinnoilla. Substraatin ja/tai
kuormitusluokan mukaisesti valitaan joko jäykkä tai elastinen mineraalieristysmaali. Mitä tulee
paineettomaan ja paineelliseen veteen, polymeerimuunnellut paksut bitumeenikerrokset ovat käytössä
ja ne voidaan joko kitata tai ruiskuttaa. Polystyreenirakeet tai kuidut voivat olla niiden lisäaineita.
Ohutkerroksinen maalattava tai rullattava bitumeeniemulsio soveltuu korjaustöihin yhdessä paksun
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bitumeenikerroksen kanssa. Vesieristyksen halkeamien peittokyky on nykyaikana parantunut, kuten on
myös materiaalien soveltuvuus konekäsittelyyn. Vesieristys, jota voidaan käsitellä -5 ° C lämpötilassa, on
ilmestynyt markkinoille.

VAATIMUKSET PAKSULLE BITUMEENIKERROKSELLE
Paksua bitumeenikerrosta käytetään:
•
•
•
•
•
•

maaperän kosteutta vastaan;
paineettomassa vesiympäristössä;
paineellisessa vesiympäristössä;
märillä alueilla;
vaakasuorana eristyksenä, tiilien alla tai pehemennysseoksena;
liimana kehä- tai kellaripaneeleissa

VAATIMUKSET
Sidosaineen prosentti
Täyteaineen prosentti
Lämpötilan tasaisuus, 3 mm
kerros
Kylmävastus, 3 mm kerros
Veden läpäisemättömyys, 4
mm kerros
paineettomissa
vesiympäristöissä
paineellisissa
vesiympäristöissä
Halkeamien
peittokyky
paineettomissa
vesiympäristöissä:
Halkeamien
peittokyky
paineellisissa
vesiympäristöissä

> 35 painosta %
< 40 paino-%
>+70ºC
>0ºC
vedenpaine 0,075 N/nn2 1
mm halkeamissa
0,05 N/mm2 (0,5 bar)
05 N/mm2 (5 bar)
> 2 mm
> 5 mm

SOPIVAT ALUSTAT
Sopivat substraatit ovat:
•
•
•
•

lohkot
silikaattitiili
betonikivet
kaasubetonilohkot
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•
•
•
•

betooni
kalkki
kalkkisementtilaasti ja sementtilaasti
vanhat bitumeenikerrokset

Vaatimukset substraatille ovat samat kuin mineraalieristysmaaleille. On mahdollista tasoittaa
rosoisuutta, mutta se nostaa materiaalien hintoja ja kerrosten paksuuksissa voi ilmetä eroja. On
varmempaa tasoittaa alustaa laastilla, mieluiten vesitiiviillä. Substraatin tulee olla imukykyinen ja se
voidaan tarkistaa imutestillä.

ESIVALMISTELUT
Eristys levitetään kosteaan mattapintaan tai pohjustettuun pintaan. Kyllästetyn märän pinnan tai
vesihuokosten kohdalla on tehtävä välikerros mineraalieristysmaalilla. Jotta paksu bitumeenikerros ei
vahingoitu vedestä työn aikana tai sen jälkeen, voidaan tehdä välikerros jäykästä tai elastisesta
mineraalieristysmaalista. Se ei voi päästää lävitse vettä, eikä sen tulisi irtaantua takaapäin tulevan
vesipaineen vaikutuksesta. Sisäkulmissa sekä seinä-/lattialiitännöissä on tehtävä sementtilaastista
kulmapyöristykset, 4-6cm säteellä. Vaihtoehtoisesti kulmapyöristykset voidaan tehdä paksulla
bitumeenikerroksella, huomioiden, että kerros ei saa olla 2cm paksumpi. Vahvasta ja kantavasta
laastista on poistettava kaikki sidosaineita heikentävät komponentit. Kaikki halkeamat ja reiät, jotka ovat
yli 5mm on täytettävä. Kaikki laastin jäänteet on poistettava. Avoimet huokoset saattavat tulehduttaa
eristyskerroksen auringonsäteiden vaikutuksesta. Mahdollinen kalkkivesi, muottiöljy sekä muut tekijät,
jotka heikentävät sidosainetta, on poistettava. Vanhat kerrokset saavat jäädä substraattiin, mikäli ne
kestävät bitumeenipäällystettä (tervatonta). Bitumeenipohjamaali tulisi levittää kestävän, vanhan
maalin päälle, jotta varmistetaan vahva pito sitä seuraavalla paksulla bitumeenikerroksella. Mikäli
käytetään emulsiooita, seuraava kerros voidaan levittää välittömästi sen jälkeen kun pohjamaali on
kuivunut. Mikäli käytetään liuotinpohjaisia pohjamaaleja, taukoa tulee pitää sinne saakka, että liuotin on
kokonaan hahtunut. Vahvemman pidon saa aikaiseksi sirottelemalla tuoreelle pohjamaalipinnalle kuivaa
kvartsihiekkaa.

KÄSITTELY
Paksun bitumeenikerroksen käsittely liittyy melko pitkälti säähän. Lämpötilan tulee olla vähintään + 5 °
C. Kuivauskerrosta on suojattava sadetta vastaan, kuten myös aurinkoa, kylmää, vettä sekä tuulta.
Sekoittaessa kaksikomponenttisia materiaaleja on käytettävä hidasta (400-600) hämmennysnopeutta.
Materiaalia on hämmennettävä kunnes se on pehmeää, paakutonta ja yhtenäistä massaa. Valmistajan
sekoitussuhteita ja sekoituksen kestoon liittyviä ohjeita on noudatettava. Mitään muita aineita ei saa
lisätä. Mikäli seoksessa käytetään vettä, on sen oltava puhdasta. Paksua bitumeenikerrosta käytetään
ensisijaisesti maata koskettavien pintojen sekä vaakasuorien tilojen eristykseen. Sitä voi käyttää myös
höyrytiiviiseen kellaritilojen seinien kittaamiseen. Käsittelyssä käytetään maalaus-, kittaus- tai
ruiskutusmetodia riippuen aineen koostumuksesta. Jotta saadaan aikaiseksi vesikuormitusta vastaava
kerroksen paksuus, levitetään 2-3 kerrosta. Lasikuituverkkoa voidaan käyttää kerroksen vahvistamiseksi.
Ennen seuraavan kerroksen levitystä on pohjakerroksen oltava täysin kuiva, jotta sitä ei käsittelyn aikana
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vahingoiteta. Paksut bitumeenikerrosmaalit ovat yleisesti käytössä paikoissa, jossa vesimäärä on
enintään 3 metriä. Sitä suuremmissa on käytettävä eristyismetodeja.

Veden paineen olosuhteet Katte iseloomustus

Katte paksus

Maaperän kosteus

2-kerroksinen maali

3 mm

2-kerroksinen maali +

3 mm

Paineeton vesi

lasikuituverkko
Paineellinen vesi

2-layer coating + fiberglass 4 mm
net

Jokainen kerros on levitettävä ilman vikoja ja kerroksen on oltava kauttaaltaan yhtä paksu.
Menekkisääntöjä on kunnioitettava. Materiaalin ominaisuuksien mukaisesti on pidettävä 24-48 tunnin
tauko ensimmäisen kerroksen jälkeen. Toisen kerroksen avulla saavutetaan vaadittu paksuus. Tähän
kerrokseen asennetaan myös tarvittaessa lasikuituverkko. Verkko on sijoitettava keskelle kerrosta, ei eri
kerrosten välille. Paneelien limittäisyyden on oltava vähintään 5 cm. Kerroksen paksuus on oltava 34mm. Asennusta ei tulisi keskeyttää kulmissa. Mikäli työ keskeytyy, se on keskeytettävä kulman jälkeen.

LÄPÄISYKOHDAT, LIITÄNNÄT, LIITTEET
Isol Eristystöissä läpäisykohdat, liitännät ja liitteet on tehtävä eristyisen huolella. Läpäisykohdat
suositellaan suunniteltaviksi paineellisen veden yläpuolelle sille tasolle kuin mahdollista. Olosuhteissa
joissa on maaperän kosteutta ja paineetonta vettä, tehdään läpäisykohtaan kulmien pyöristys. Paksun
bitumeenikerroksen paksuuden on oltava vähintään 3mm ja sen on peitettävä halkeama putken ja
seinän välissä. Ennen kerroksen levittämistä pinta (ja putki) on esikäsiteltävä. Mikäli läpäisykohdalla on
termaalista kuormitusta (lämmin vesi), on se vahvistettava eritisellä kalvosimella. Mahdollinen
epämuodostumaliitäntä on peitettävä erityisellä kumilenkillä. Liitäntöjen ylikittaaminen ei ole sallittua.
Kumilenkit liimataan alustaan elastisella mineraalieristysmaalilla, paksulla bitumeenikerroksella tai
reaktioliimalla. Limittäisyys kumilenkistä bitumeeniin tulisi olla vähintään 10cm. Sokkelialueella seinää
on suojattava roiskuvaa vettä vastaan noin 30cm korkeuteen. Tähän tarkoitukseen tulisi käyttää
mineraalieristysmaalia, jolla tehdään 10cm limittäisyys sokkelieristykseen. Mineraalieristysmaali voidaan
peittää vahvistuslaastilla.

SUOJAUSTOIMENPITEET
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Suojaamattomaan vesieristykseen ei tulisi kohdistua vahinkoja telineistä, rakennusmateriaaleista,
työkaluista jne. Vaakasuorilla pinnoilla ei tulisi kävellä. Bitumeenikerrosta on suojattava sateelta,
tuulelta sekä liian nopealta kuivumiselta muovisuojien alla. Myös jäätymistä tulisi välttää. Vettä vastaan
on suojattava niin kauan kunnes pinta on täysin kuiva. Suojaus, jota käytetään kuivumisen aikana, voi
olla käytössä tulevaisuudessa operationaalisena eristyksen suojana. Suojausmateriaali, jolla bitumeenia
suojataan, on hyväksytettävä materiaalin valmistajalla. Suojakerros voidaan asentaa pysyvästi
eristyskerroksen lopullisen kuivumisen jälkeen, jotta eristyskerros ei vahingoitu. Lisäksi eristystä on
suojattava lämpeneviä aineita, orgaanisia liuottimia sekä liukasteita vastaan. Suojakerroksen
asentaminen on aina suositetavaa, sillä se suojaa eristystä sekä staattiselta että mekaaniselta
vaikutukselta.
Suojakerros voi olla:
• EPS polystyreeniä
• XPS polystyreeniä
• "kuplamuovi" paneelia
• vaahtolasipaneelia
• suojaava muovikerros
• geotekstiili-suojapaneeli
Suojakerrosta liimatessa on varmistettava, että liima on sopivaa eristysmateriaalille. Maata täyttäessä
tulisi noudattaa varovaisuutta siten, että suojakerrosta ei vahingoiteta. Lisäksi kun maata täytetään
eristystä ja suojakerrosta ei saisi liikuttaa.

RULLATUT ERISTYSPANEELIT
Vaihtoehtona bitumeenimaaleille
keinokuitupaneelit:

ja

mineraalieristysmaaleille

ovat

seuraavat

bitumeeni-

ja

• bitumeenipaneelit lasikuitumateriaalilla, lasikuituverkolla tai metalli- tai keinokuitumateriaalilla;
• polymeeri-bitumeenipaneelit lasikuituverkolla
• bitumeeni-kylmäliimapaneelit (KSK);
• termoplastiset keinokuitupaneelit (PlB-polyisobituleeni, ECB-etyleeni-kopolymeeri-bitumeeni, PETPpolyetyleeni-tereftalaatti, PVC-P polyvinikloridi, EPDM elastomeeri).

Bitumeenipaneelit ovat samankaltaisia kuin kalvot - seosmateriaalit, joilla on vahvoja anisotrooppisia
ominaisuuksia. Ne koostuvat tukikerroksesta, joka täytetään bitumeenilla ja peitetään sen jälkeen
suojakerroksella. Tukikerroksina käytetään villakartonkia, lasikuitua, lasikuituverkkoa, juuttia,
polyesteriä, alumiini- tai kupariverkkoa tai polyetyleeni-tereftalaattikelmua. Tukikerros vahvistaa
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paneelia siten, että se voidaan asentaa myös pystysuoralle pinnalle. Bitumeenipaneelien valmistuksessa
käytetään myös hapetusbitumeenia.
Villakartonkitukikerros painaa noin 500 g/m2, molemmat puolet peitetty bitumeenilla, 3.5 mm paksuus,
paino kokoanaisuudessaan 3.5 kg/m, vetovahvuus 300 N, venymiskyky 2%. Juuttikerros painaa 300
g/m2, molemmat puolet peitetty bitumeenilla, 3.0 mm paksuus, paino kokoanaisuudessaan 3.0 kg/m2,
vetovahvuus > 600 N, venymiskyky > 5%. Lasikuitutukikerros painaa 200 g / m2, molemmat puolet
peitetty bitumeenilla, 3.0 mm paksuus, kokonaispaino 3.0 kg/m2, vetovahvuus vähintään 800 N,
venymiskyky vähintään 2%.
Kupariverkkotukikerros koostuu 0.1mm pakuisesta langasta, tukikerros on peitetty bitumeenilla
molemmin puolin. Paneelin paksuus on 3.0 mm, vetovahvuus vähintään 500 N, venymiskyky vähintään
5%. Samat ominaisuudet pätevät bitumeenipaneeleihin, joissa on alumiiniverkko tukikerroksena.
Keinokuituinen tukikerros on polyetyleeni-tereftalaattikelmu, jonka paksuus on 0.03 mm, päällystetty
bitumeenilla molemmin puolin, paksuus 2.5 mm, vetovahvuus vähintään 250 N, venymiskyky vähintään
> 15%.
Bitumeenipaneleja käytetään erityisesti katon peitteenä. Sen lisäksi ne ovat käytössä myös pystysuorissa
vesieristyksissä.

KÄSITTELY
Bitumeenipaneelien on aina oltava liimattuja toisiinsa. Niitä käsitellään sekä liekkimetodilla että
telametodilla ja valettuna.
Harjalla käsittely käyttäen pinnoitemetodia
Bitumeenipaneelit vaakasuorilla pinnoilla liimataan toisiinsa koko pinnan kattavalla tikulla. Sitä varten
liimaseosta levitetään pinnalle ja sen jälkeen bitumeenipaneeli rullataan ja painetaan kiinni pintaan.
Reunoja on painettava erityisen vahvasti. Pystysuorien pintojen kohdalla bitumeenipaneeli liimataan
substraattiin sekä toisiinsa kaksikerroksisella liimaseoksella. Paneelit painetaan keskeltä kohti niiden
reunoja.
Valutusmetodi
Tässä metodissa bitumeenipaneelit rullataan muovattuun liimaseokseen. Mikäli kyseessä on vaakasuora
pinta, liimaseos kaadetaan pinnalle ja bitumeenipaneelit rullataan koko pinnan kattavaan liimaan.
Pystysuoran pinnan ollessa kyseessä liimaseos kaadetaan substraattiin ja paneeliin ja sen jälkeen paneeli
rullataan substraattiin. Reunoista valuva liimaseos häivytetään.
Liekkimetodi
Liekkimetodissa liimaseos sulatetaan substraattiin liekillä ja rullataan paneeliin. Liimaa lisätään
paneelien risteyskohtiin.

Hitsausmetodi
Hitsausmetodissa bitumeenipaneelin alaosa sulatetaan, jolloin se liimaantuu substraattiin. Liimaseoksen
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tulisi tursua paneelin reunoista ja se häivytetään välittömästi.

ITSELIIMAUTUVAT PANEELIT
Näitä erikoiskäsiteltyjä paneeleja käytetään litteillä katoilla, silloilla, eristyksissä ja pystysuorien
vesieristysten yhteydessä. Paneelin kerros tarttuu tiukasti kiinni alustaan sekä toisiin paneeleihin. Voi
käyttää sekä laajoilla että sileillä pinnoilla. Tukikerroksena toimii lasikuitu, lasikuituverkko, juutti sekä
polyesteri.
Tämä 5 mm paneeli koostuu sidosaineesta 3500 - 4500 g/m2 verran. Vetovahvuus on vähintään 300 N,
venyminen vähintään 2%. Mikäli eristys peitetään ko. paneelilla, on valvottava tarkasti, että alustan
reikiä ei peitetä sekä reikien tasaisuutta. Halkeamia, vakoja, jäyteitä, öljyä rasvaa tai sementtimaitoa ei
saa ilmetä. Alusta on esikäsiteltävä. Kulmat on pyöristettävä. Mikäli pinta on kostea, on levitettävä
mineraalieristysmaalia. Läpäisyaukot on vahvistettava erikoisteipillä. Vahvistusnauhat on liimattava
kaikkiin kulmiin ja reunoihin. Itsekiinnittyvät paneelit liimataan substraattiin koko pinnan alueelta 5cm
peitteellä. Paneelin paksuus sekä niiden määrä valitaan vesikuormituksen mukaan.

ELASTISET ERISTYSMATOT
Elastiset eristyspaneelit ovat olleet markkinoilla 90-luvun puolivälistä saakka. Ne koostuvat
eristysmateriaaleista, joita on käytetty julkisivujen eristyksessä sekä katossa. Ylin kerros koostuu ECBbitumeenista 2mm lasikuidulla, joka on täysin vesitiivis ja vastustaa mikro-organismeja, suoloja, alkalia
sekä happoja. Lisäksi sillä on korkea mekaaninen vastustuskyky. Toinen komponentti koostuu joko
elastisesta, puristuvasta polyuretaanivaahtomateriaalista, johon on ruiskutettu bitumeeniakrylaattia tai
PE-vaahtomateriaalista. Asennuksen jälkeen vaahtomateriaalissa ilmenee painetta, jonka johdosta se
istuu tukevasti perustan ympärillä. Vahvistuskerros ei ole tiukasti kiinni alustassa, joten maan
liikkuminen ei tuhoa eristystä. Lisäksi mikäli alustassa ilmenee halkeama, se ei vielä itsessään riko
eristystä. Vesieristysominaisuuksien ohella nämä paneelit eristävät myös lämpöä.
Tämän uudentyyppisen vesieristyksen edut ovat:
• eristys samanaikaisesti vesieristyksen kanssa
• ei tarvetta esikäsittelylle, puhdistukselle tai pohjamaalille, sillä eristys asennetaan alustan mukaisesti
• käsittely ei riipu vedestä - työskentely voi tapahtua myös pakkasella, sateella ja auringonpaisteessa;
• materiaalia ei voi manipuloida - sen paksuus on riittävä ja pysyvä
• ei vaadi lisäaikaa kuivumiseen ja kovettumiseen
Elastiset eristyspaneelit sitoutuvat toisiinsa termaalisesti käyttäen kuumaa ilmaa. Se tekee paneeleista
elastisia ja ne sitoutuvat toisiinsa paineen avulla. Lämpötilan, paineen ja ajan on oltava sopiva
ympäröivälle lämpötilalle.

KEINOTEKOISET TELAMATERIAALIPEITTEET
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Keinotekoiset telamateriaalipeitteet valmistetaan erilaisista termaalimuoveista:
• PlB-polyisobituleeni;
• ECB-etyleeni-kopolymeeri-bitumeeni
• PETP-polyetyleeni-tereftalaatti,;
• PVC-P polyvinikloridi
• EPDM-elastomeeri.
Nämä materiaalit liimataan toisiinsa joko kuumalla liimaseoksella, sijoitellen vapaasti ja kiinnittäen
mekaanisesti, tai vastaavasti sijoitellen vapaasti ja painaen pintaan täytemateriaalin avulla. Kuuma
liimaseos toimii vain em. keinotekoisten, bitumeenia kestävien materiaalien kanssa.

3. MAALIKERROS TAI TELAKERROS
Nestemäisessä muodossa levitettävät materiaalit ovat huomattavasti yleisempiä. Etuna on niiden
helppo käsittely, etenkin rakennustyömaalla. Kuuman bitumeenin liimaaminen työmaalla voi olla
ongelmallista ja siitä syystä kittaus- ja päällystetyöt ovat sallittuja. Kuten laboratoriotestit ovat
osoittaneet, säännöllisesti pintaan levitettävät kittieristeet eivät ominaisuuksiltaan ole huonompia kuin
telamaalit. Ei siis tule yllätyksenä, että remonttitöissä käytetään pääasiassa bitumeeniseoksia ja
mineraalieristysmaaleja.
Paneelien avulla kerroksen paksuus sekä siihen liittyvät vesieristysominaisuudet ovat taattuja. Samaa ei
voi kaikista päällysmateriaaleista sanoa.
Läpäisyaukot, kulmat, reunat, risteytykset, liitteet sekä liitännät ovat kriittisiä vesieristyspisteitä. Ne on
siitä syystä suunniteltava tarkasti.
Rakennuksen läpäisevät komponentit (piiput, kaapelit jne.) tulee olla tiukasti kiinnitettyjä seinään.
Termaalinen liikehdintä sekä paksuuntuminen on pystyttävä ennustamaan. Eristysjärjestelmän
mukaisesti valitaan sopiva tiiviste tai valmistetaan sopiva vanne. Epämuodostumien liitännässä
tarvitaan erikoisratkaisua. Paineellisessa vesiympäristössä ilmenee tarvetta laipparakenteelle,
paineettomassa vesiympäristössä sekä maaperän ollessa kostea elastisen vahvennusnauhan
liimaaminen ei riitä.
Eristysjärjestelmän toiminnallisuus riippuu myös vaakasuoran eristyksen toiminnallisuudesta. Mikäli sitä
ei ole tai se on vahingoittunut, vaakasuora eristys on entisöitävä käyttäen mekaanisia tai ruiskutettavia
metodeja.
Lisäksi on tarvetta roiskevesisuojalle. Pystysuora eristys siirretään noin 30cm korkeuteen maanpinnasta.
Tämä voidaan tehdä eristysmaalilla, termaalisella eristysjärjestelmällä tai sokkelilaastilla. Jotta eristys
toimii normaalisti on kiinnitettävä huomiota viemäröintiin sekä koko perimetrin eristykseen.
Pystysuoria eristyksiä on suojeltava mekaanisilta vahingoilta ja on varmistettava, että mekaaninen
suojaus ei itse aiheuta painetta eristykselle.
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4. PERIMETRIERISTYS
Aiemmin kellarissa säilytettiin lähinnä vain vihanneksia, joten ei ollut tarvetta perimetrieristyksille. Tänä
päivänä kellarikerroksia käytetään myös asuintilana, jolloin perimetrieristeistä on tullut ajankohtaisia.
Eristyksen on oltava vesieristyksen ulkopuolella. Koska eristyskerros sijaitsee maassa ja ulkoisten seinien
ympärillä, sitä kutsutaan perimetrieristykseksi. Olosuhteissa, joissa vesi seisoo, perimetrieristyksessä
käytettävät XPS-paneelit on liimattava koko pintaan, jotta paneelin ja perustan väliin ei jää vettä.
Eristysmateriaalin paksuus on vähintään 120mm, mikäli se on 1m päässä vedestä; paksuus 80mm mikäli
0,5m vedestä. XPS-paneeli on kiinnitettävä mekaanisella hihnalla yläpäästä, maan liikehdinnän
vastustamiseksi. Kylmien kellariseinien ollessa kyseessä, lämpöeristyksen asentaminen sisätiloihin
pahentaisi tilannetta, sillä kondensaatiovesi eristeiden ja kellarin seinien välissä kasvaa ja ilmastolliset
olosuhteet huoneessa pahentuvat. Perimetrieristys eliminoi kylmät termaalisillat sokkelissa ja suojaa
vesieristystä. Tekniseltä kantilta katsottuna kastepiste siirretään seinän ulkopuolelle, joten tarvetta
erilliselle vesihöyryesteelle ei ole. Perimetrieristyksen eristysmateriaalin on ajettava sama asia.
Eristysmateriaalit toimivat tässä tarkoituksessa hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin julkisivussa - tässä
tilanteessa eristys on jatkuvassa yhteydessä märkään maahan, usein jopa paineellisen veden kanssa.
Lisäksi maaperässä on runsaasti kemikaalisia aineyhdisteitä, joita eristysmateriaalin on kestettävä.
Käytännössä käytetään sellaisia materiaaleja, jotka pystyvät sekä eristämään että viemäröimään.
Perimetripaneelien tulee olla yksikerroksisia ja tiukasti toisiinsa liitettyinä. Liimaksi soveltuu bitumeenitai dispersioliima ja liimaus tapahtuu “täplä”-tekniikalla (paitsi paineellisen veden alueella, silloin liimaus
tapahtuu koko pintaan). Paneelin takapintaan levitetään 6 lautasen kokoista täplää ja paneeli painetaan
sen jälkeen kiinni eristykseen. Sokkelialueella maan pinnan yläpuolellae voidaan laittaa tappeja.
Eristyksenä voidaan käyttää EPS, XPS ja vaahtolasia. EPS kuuluu luokkaan PW. Säännökset määrittelevät
kuinka paneeli imee vettä sekä sen, kuinka suuri sen vastus on maaperän vaaka- ja pystysuoraan
mekaaniseen paineeseen.

Ristikkäisiä liitäntöjä ei tulisi olla ja paneelien on oltava tiukasti vierekkäin. Tappeja ei sallita. Paksu
bitumeenikerroseriste liimataan liuotinvapaalla kaksikomponenttisella reaktioliimalla tai paksulla
bitumeenilla. Liimaminen on mahdollista vasta, kun eristys on täysin kuiva. Muussa tapauksessa eristys
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voi vahingoittua. Liuotinpohjaisia aineita käyttäessä eristys voi vaurioitua. Eristys kuivuu 1-2 viikossa.
Kellarikerroksen seinillä on seuraavat k-vähimmäisarvot: 0,35 W/m2K uusissa rakennuksissa ja 0,50
W/m2K remontoitavissa rakennuksissa (saksalainen sääntö).
Perimetrieristys ei korvaa vesieristystä. Tältä kantilta katsottuna maaperä eritellään kahteen eri tyyppiin:
• vesi ei ole sitovaa, joten maaperä läpäisee vettä
• pitkään seisonut paineellinen vesi
On siksi tärkeää tietää maaperä sekä sen kosteus- tai vesikuormitus, jotta voidaan valita sopiva
eristysjärjestelmä, joka vaikuttaa myös taloudellisesti. Sopimaton ratkaisu (lue: halvempi) tarkoittaa sitä,
että eristys lakkaa toimimasta.
Kriittinen alue perimetrieristyksessä on sokkeli, jossa eri ratkaisut ja materiaalit kohtaavat, kuten myös
voimakas roiskevesi, maaperän vesi ja kosteus ja sadevesi. Kuiva sokkeli, jossa ei ole kylmiä
termaalisiltoja on tärkeässä roolissa rakennuksen kestävyyden suhteen ja se on tehtävä äärimmäisen
ammattitaitoisesti.
Jotta vesieristys ei vahingoitu, perimetrin paneeleja ei kiinnitetä mekaanisesti. Näin ollen kiinnitykseen
käytetään sidosaineita. Perimetrin paneelen, liiman ja vesieristyksen on oltava keskenään yhteensopivia,
toisin sanoen, muodostettava toimiva järjestelmä, jotta rakenteen komponentit eivät vahingoitu.
Perimetrien ohella ei tulisi unohtaa lattiaa. Lattian alla, jossa ei ole painetta, voidaan käyttää XPS- ja EPSpaneeleja (PB-merkkist EPS-paneelia).
Kuorimitusta kestäväksi paneeliksi soveltuu vaahtolasi. Eristyspaneelit on liitettävä tiiviisti vierekkäin,
vahvalle ja sileälle pinnalle. Erottava kerros laitetaan eristykseen. Jos haluat eristää vain lattian, voidaan
se asentaa vesieristyksen jälkeen ja levittää siloittava kerros tai betonikerros eristyksen päälle. Näin
ollen, toisin kuten seinien eristyksessä, on olemassa erilaisia tapoja tehdä lattieristys. Paineellisissa
vesiympäristöissä viemäröinti perimetrin ympärillä on suunniteltava uudelleen siten, että yksi
komponentti on maaperä perimetrin ympärillä: hiekka, sora tai muu seos, joka johtaa vettä tehokkaasti.
Viemäröintiä ajatellen perimetrin ympärillä on käytettävä putkia, joille tehdään vastaavat lovet ja raot
veden liikehdinnälle. On seurattava, että viemäröintipaneelit on asennettu oikein, eivätkä ne tukkeudu
käytössä. Maaperän suojaukseen soveltuvat geotekstiilipaneelit.

5. ONGELMALLINEN OSA - SOKKELI
Kosteuskuormitusta ajatellen, rakennuksen pystysuora osa jaetaan kolmeen osaan: julkisivuun, sokkeliin
ja sokkeliseinään. Julkisivuun vaikuttavat sadevesi ja vesi, jotka valuvat pintaa pitkin. Julkisivun
alapuoleen vaikuttavat yllä mainittujen lisäksi maaperän vesi, roiskevesi, lumi, lika ja suolat. Sokkeliin
vaikuttavat lisäksi mekaaniset iskut. Kuormitusta ajatellen sokkelin rajan tulisi olla vähintään 50cm
maanpinnan yläpuolella.

Kosteusteknisiä vaatimuksia ajatellen sokkelin laasti tulee valita siten, että se:
• torjuu mekaanista kuormitusta
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• on kestävä vettä vastaan
• kestää roiskevettä, joka saattaa sisältää suolaa
• kestää pakkasta ja vettä sulamisen tuloksena
Tällaisissa olosuhteissa voidaan käyttää erityistä sokkelilaastia, remonttilaastia, vesitiivistä betonia,
mineraalieristysmaalia tai bitumeenia. Kaikki em. päällysteet tulee lisäksi käsitellä viimeistelevällä
kerroksella. Vaihtoehtoisesti sokkelin pinnat voidaan peittää tiilillä tai luonnonkivillä. Näiden lisäksi
eristysjärjestelmä on tehtävä sokkelialueelle mineraalisella tai polymeerisella laastilla.

Rakenteen kestoa ajatellen kosteus- ja pakkassuoja ovat erittäin tärkeitä sokkelialueella. Sokkelin
rakenteen on oltava suunniteltu siten, että sen ympärillä oleva alue ei tule kosteaksi. Näin ollen sokkelin
pinnalla tulisi käyttää vettä torjuvia materiaaleja.
Sokkelin rakenteen kannalta tärkeitä seikkoja ovat:
• julkisivun/sokkelin siirtymävaihe tulisi toteuttaa siten, että julkisivua pitkin alas valuva vesi ei päädy
sokkelin päällysteeseen tai sen taakse;
• julkisivun/sokkelin muutostyöt kannattaa aina siten, että sokkeli ja veden poistoputki ovat sisemmällä
kuin julkisivun pinta;
• vähentää sokkelialueen kosteutta;
• käyttää sopivaa eristysmateriaalia sokkelia eristäessä;
• vähentää kosteuskuormitusta pystysuoralla rännijärjestelmällä;
• jotta roiskeveden vaikutusta saadaan vähennettyä, tulisi tehdä sorapolku tai pensasaita
Sokkelialueen täytyy olla arkkitehtuurillisesti suunniteltu siten, että sen ylläpito ja puhdistus on
mahdollista tehdä säännöllisemmin kuin julkisivun. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sokkelin
rappioituminen on huomattavasti korkeampi kuin julkisivun, näin ollen ne tulisi rakentaa eri osista.
Julkisivun pinnan ja sokkelin pinnan fuusioitumista tulisi välttää - vain silloin on mahdollista remontoida
sokkeli remontoimatta koko julkisivua. Julkisivu ilman sokkelia ei ole teknisesti hyvä ratkaisu.
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6. SISÄINEN VESIERISTYS
Kuten nimikin sanoo, tässä osuudessa käsitellään kellarin sisäseiniin tehtävää vesieristystä. Sitä
kutsutaan myös nimellä negatiivinen vesieristys. Tämänkaltaista eristystä tarvitaan, mikäli ulkoista
eristystä ei ole tai se on viallinen. Uusiin taloihin voidaan tehdä kunnollinen ulkoeristys. On kuitenkin
tehtävä selväksi, että sisäisestä vesieristyksestä huolimatta muuraus pysyy märkänä ja se saattaa
huonontaa rakennusmateriaaleja.
Sisäinen eristys on tarkoitettu paineettomaan veteen. Mikäli alueella on paineellista vettä, on tehtävä
esivalmisteluja.
Mikäli on havaittavissa hygroskooppista kosteutta on lisäksi levitettävä remontointilaastia. Alustaksi
eivät sovellu kaasubetoni, puukuitulevyt tai EPS.
Alustaa tuhoavat suolat (nitraatit, kloriitit, sulfaatit) liittyvät usein sisäiseen vesieristykseen. Suolat
vaikuttavat sementtipohjaisen eristyksen kovettumiseen ja kestävyyteen. Käytännössä suositellaan
käytettäväski sulfaatinkestävää mineraalieristysmaalia.
Niiden sidoskyky on 1.5-3.0 N/mm2 välillä. Betonieristys voi kestää negatiivista vedenpainetta 3 bariin
asti. Erikoistapauksissa vahvistuslaasti soveltuu myös sisäeristyksiin. Väärä ratkaisu olisi käyttää vain
remonttilaastia. Remonttilaasti täydentää sisäeristyksen.
Lattian suhteen voidaan mineraalieristysmaalin ohella käyttää vesitiivistä betonia, kylmää
bitumeeniemulsiota, telamateriaalipaneeleita sekä nestemäisiä keinotekoisia aineita. Nestemäisten
keinotekoisten aineiden tulee olla alkalia vastustavia niiden on kestettävä negatiivista veden painetta.
Osa eristysmateriaaleista vaatii yllämainitun rasituksen.
Ennen kuin eristys levitetään, substraatin sidosaineen sopivuus täytyy tarkistaa ja sen jälkeen pinta on
puhdistettava. On välttämätöntä, että kaikki bitumeenikerrokset, maalit, laastit, öljyt yms. poistetaan.
Siloituskerros tai betoni lattialla on avattava noin 30cm päähän seinästä. Vahingoittunut liitäntöjen
muuraus on poistettava noin 2cm syvyydestä. Sen jälkeen liitännät on tiivistettävä uudelleen. Vedellä ei
tulisi pestä, sillä suolat saattavat ilmentyä käsittelyn aikana. Mikäli vuotoja ilmenee, on ne suljettava
nopeasti kovettuvalla muurauksella. Vedelle herkät rakennusmateriaalit (puu, kipsi) eivät sovellu
kantamaan eristysmateriaaleja. Kun alustan viat (seinästä ja lattialta) on poistettu, siloituslaasti voidaan
levittää ja sen jälkeen rouhentaa.
Eristys tulisi tehdä kaukalomuodossa. Peitteiden tulisi olla vähintään 20cm. Yhdistyvät seinät tulisi joko
leikata ennen eristystä tai, jotta siitä tulee vesitivis, käyttää ruiskumetodia. Asennukset on tehtävä
ennen eristystöitä, jotta itse eristys ei vahingoitu.
Mineraalieristysmaaleja voidaan levittää myös kostealle alustalle, vähintään kahden kerroksen verran.
Mikäli ilmenee maaperän kosteutta, kerroksen vähimmäispaksuus on 2,0 – 2,5 mm (esim. 3-4 kg/m2);
paineettoman veden kohdalla kerroksen vähimmäispaksuus on 2,5 – 3,0 mm (esim. 4-5 kg/m2) ja
paineellisen veden ollessa kyseessä kerroksen vähimmäispaksuus on 3,5 – 4,0 mm (esim. 5-6 kg/m2 ).

Jäykät mineraalieristysmaalit ovat vesitiiviitä, hydraalisesti kovettuvia (soveltuvat kosteille alustoille),
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iskun kestäviä, diffusoituja, korjaavia, kankeita (sopivat tiilien ja laastien alle), huolehtivat halkeamista
sekä kondensaatiovedestä, mutta eivät peitä halkeamia. Elastiset mineraalieristysmaalit peittävät
halkeamia ja lisäksi ne kiinnittyvät kuivaan substraattiin, ovat höyrytiiviitä, hajoittuvat
kuivumisvaiheessa, tarjoavat mahdollisuuden pölykerrokseen ja myös kuivuvat matalissa lämpötiloissa.
Eristystä ei voi peittää terävillä kulmilla. Ulkoiset kulmat on leikattava ja pyöristettävä, sisäkulmat
pyöristetään 3-5cm säteellä. Lattian eristyksessä käytetään yleensä bitumeeniemulsioita,
bitumeenipaneeleita tai keinotekoisia paneeleita. Niiden etuna on jatkuva kyky kannatella painoa, joka
pystyy torjumaan veden painetta. Lattian eristäminen mineraalieristysmaalilla tehdään seinäeristystä
vastaavaksi, jolloin myös halkeamat ja liitännät on esivalmisteltava kunnes ne ovat vesitiiviitä.
Mineraalieristysmaalit ovat herkkiä vesikondensaation ilmenemiselle. Näin ollen termaalilaastia (jota ei
pidä sekoittaa eristyksissä käytettävään laastiin) ei tulisi käyttää, sillä ne eivät siedä suolaveden
tunkeutumista pinnan lävitse. Niissä tapauksissa käytetään remontointilaastia, jotka säätelevät
huomeen kosteutta. Lisäksi voidaan käyttää sulfaattia kerääviä laasteja. Päällysteeksi soveltuu
silikaattilaasti, mineraalilaasti tai vastaava maali. Kuten sisäisen eristyksen kohdalla, mikäli jalustan ja
sokkelin kosteusjärjestelmä muuttuu, kosteus saattaa nousta ensimmäisen kerroksen lattiaan. Tätä voi
välttää vaakasuoralla eristyksellä, joka tehdään sokkeliin käyttämällä ruiskumetodia.
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