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LEIKKAUS

Deltajit ja Rakennetyypit

RAK

DET 00

PVM PIIR
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1. Tiiliseinän rappaukset poistetaan ja seinäpinta puhdistetaan puhtaalle tiilipinnalle  koko seinän

alueelta.

2. Rapattava seinäpinta kostutetaan kauttaaltaan mattakosteaksi ennen rappaustyön suoritusta.

 

3. Läpivientien ja lattialiittymien tiivistys ks. DET 03-05

4. Imevät alustat kostutetaan ja käytetään sementtipohjaista kuituvahvistettua ohutrappauslaastia

tartuntasiltana vahvistettuna lasikuituverkolla. Varsinainen lämpörappauskerros

kalkkisementtipohjaisella lämpörappauslaastilla (

d

= 0,07 W/mK), joka vahvistetaan teräsverkolla.

(Yli 50 mm kerrospaksuudet levitetään vähintään kahtena erillisenä kertana. Edellisen kerroksen 

tulee olla jäykistynyt riittävästi ennen seuraavan kerroksen ruiskuttamista (mutta ei kuitenkaan

kuivunut yli 3 vrk). Lämmöneristysrappausta on jälkihoidettava kostuttamalla vähintään 3-7 vrk

olosuhteista riippuen tuotekortin ohjeiden mukaisesti.)

5. Seinäpinta tasoitetaan sementtisideaineisella kosteuden kestävällä hienotasoitteella.

6. Maalaus vesihöyryä hyvin läpäisevällä maalilla, esim. weber.vetonit Silikaattimaali

7. Alapohjan uusinta

KELLARIN SEINÄN LÄMPÖRAPPAUS

Tiiliseinä, betonilaatta

Vesihöyryä läpäisevä

RAK

DET 01

PVM PIIR

1:10



1. Uusi lämpörappaus, ks. DET01

 

2. Läpivientien ja lattialiittymien tiivistys ks. DET 03 ja 05

3. Solumuovi irroituskaista

4. Uusi AP1

5. Kapillaarikatko: seinä injektoidaan sisäpuolelta k110 syvyyteen 250mm

kapillaarikatkoaineella

KELLARIN SEINÄN JA LATTIAN LIITOS

Tiiliseinä, betonilaatta

RAK

DET 02

PVM PIIR

1:10



LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS

Tiiliseinä, betonilaatta

Kellari

RAK

DET 03

PVM PIIR

1:10

1. Isojen rakojen täyttö tarvittaessa tiivistenauhalla tai elastisella massalla.

2. Alusta puhdistetaan ja siitä poistetaan heikot tasoitteet, kuten kalkki- ja kipsitasoitteet (ks.

työselostus). Alusta tasoitetaan tarvittaessa sementtisideaineisella kosteuden kestävällä

tasoitteella. 2-komponenttista nopeasti sitoutuvaa eristyslaastia (vedeneriste) sivellään

dispersiolla (1:3) käsitellylle pinnalle. Eristyslaastin kerrosvahvuus >1 mm.

3. Märkään eristyslaastikerrokseen painetaan polypropeenivahvikenauha. Vahvikenauhaa

voidaan tarvittaessa kaventaa. Nurkkakohdissa käytetään valmiita kulmakappaleita.

Nauha painetaan huolellisesti kauttaaltaan kiinni laastikerrokseen niin, että ilmataskuja ei

jää.

4. Vahvikenauhan päälle sivellään kauttaaltaan toinen eristyslaasti käsittely, joka ulotetaan

15..30 mm yli nauhan. Käsittelyn kokonaiskerrospaksuuden tulee olla n.2 mm.

5. Seinäylösnostojen ylitasoitus sementtisideaineisella kosteuden kestävällä tasoitteella tai

jalkalistalaattojen kiinnitys saneerauslaastilla ja saumaus saumalaastilla

6. Lattiapintojen tasoitus sementtipohjaisella remonttitasoitteella ennen lattiapäällystettä

(lattian primerointi dispersiolla)

7. Päällemaalattava elastinen massa

8. Silikoni

Vedeneristyksen tartunta alustaan pitää tarkistaa työtä aloitettaessa. Ennen peittävien

rakennekerrosten asennusta suoritetaan merkkiainekoe, ks. työselostus.

Vedeneristys (tiivsitys) tehdään kokonaisuudessaan saman tuoteperheen tuotteilla, jotta

varmistutaan yhteensopivuudesta.



LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS

Tiiliseinä, betonilaatta

Kellari

RAK

DET 03

PVM PIIR

1:10

LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS UPPOASENNUKSENA

Tiiliseinä, betonilaatta

1-2. kerros

RAK

DET 04

PVM PIIR

1:10

1. Isojen rakojen täyttö tarvittaessa tiivistenauhalla tai elastisella massalla.

2. Alusta puhdistetaan ja siitä poistetaan heikot tasoitteet, kuten kalkki- ja kipsitasoitteet (ks.

työselostus). Alusta tasoitetaan tarvittaessa sementtisideaineisella kosteuden kestävällä

tasoitteella. 2-komponenttista nopeasti sitoutuvaa eristyslaastia (vedeneriste) sivellään

dispersiolla (1:3) käsitellylle pinnalle. Eristyslaastin kerrosvahvuus >1 mm. Hiomalla

timanttikuppihionnalla voidaan tiivistys upottaa syvemmälle, jolloin uudet pintamateriaalit

saadaan samaan tasoon vanhojen pinnoitteiden kanssa.

3. Märkään eristyslaastikerrokseen painetaan polypropeenivahvikenauha. Vahvikenauhaa

voidaan tarvittaessa kaventaa. Nurkkakohdissa käytetään valmita kulmakappaleita.

Nauha painetaan huolellisesti kauttaaltaan kiinni laastikerrokseen, niin että ilmataskuja ei

jää.

4. Vahvikenauhan päälle sivellään kauttaaltaan eristyslaastikäsittely, joka ulotetaan 15..30

mm yli nauhan. Käsittelyn kokonaiskerrospaksuuden tulee olla n.2 mm.

5. Seinäylösnostojen ylitasoitus sementtisideaineisella kosteuden kestävällä tasoitteella

sekä jalkalistojen asennus lattiapinnoituksen jälkeen. Kellaritiloissa on suositeltavaa

käyttää jalkalistoina keraamista laattaa tai muovista jalkalistaa (ei liimattavat jalkalistat)

6. Lattiapintojen tasoitus sementtipohjaisella remonttitasoitteella ennen lattiapäällystettä

(lattian primerointi dispersiolla)

Vedeneristyksen tartunta alustaan pitää tarkistaa työtä aloitettaessa. Ennen peittävien

rakennekerrosten asennusta suoritetaan merkkiainekoe, ks. työselostus

Vedeneristys (tiivistys) tehdään kokonaisuudessaan saman tuoteperheen tuotteilla, jotta

varmistutaan yhteensopivuudesta.



LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS UPPOASENNUKSENA

Tiiliseinä, betonilaatta

1-2. kerros

RAK

DET 04

PVM PIIR

1:10

LÄPIVIENTIEN TIIVISTYS

Seinä, lattia

RAK

DET 05

PVM PIIR

1:10

1. Putken ja betonilaatan väliseen rakoon PU-vaahto, mikäli rako on iso

2. Läpivientien tiivistys valmiilla polypropeeniläpivientikappaleilla tai

vahvikenauhaa käyttäen liimaamalla ne alustaan 2-komponenttista nopeasti

sitoutuvalla eristyslaastilla (vedeneriste), tiivistettävän läpiviennin pinta

karhennetaan tarvittaessa hiomapaperilla ja esikäsitellään dispersiolla.

Tiivistysnauhan ja läpivientikappaleiden päälle sivellään tai telataan kerros

eristyslaastia ulottaen käsittely n. 15..30 mm seinä- ja lattiapinnalle yli

nauhan

3. Useiden putki- tai kaapeliläpivientien sijaitessa vierekkäin, sivellään laastia

huolellisesti kaikkien läpivientien ympäri ja ulotetaan sively >30 mm putken

pinnalle, käsittely tehdään 2-3 kertaa, niin että tiivistys on yhtenäinen

HUOM! Eristetyillä putkilla tiivistys tulee tehdä putken pintaan eristeen alle ja

tiivistyksen kuivuttua eriste paikataan.

Vedeneristyksen tartunta alustaan pitää tarkistaa työtä aloitettaessa. Ennen

peittävien rakennekerrosten asennusta suoritetaan merkkiainekoe, ks.

työselostus

Vedeneristys (tiivistys) tehdään kokonaisuudessaan saman tuoteperheen

tuotteilla, jotta varmistutaan yhteensopivuudesta.



IKKUNAN KARMILIITTYMÄN TIIVISTYS

Tiiliseinä

RAK

DET 06

PVM PIIR

1:10

1. 2-komponenttista nopeasti sitoutuvaa eristyslaastia (vedeneriste), sivellään

puhdistetulle (ks. työselostus), puhtaaseen puuhun, betoniin tai tiileen asti

hiotulle pinnalle. Alustan tasoitus tarvittaessa sementtisideaineisella kosteuden

kestävällä tasoitteella. Eristyslaastin alustan esikäsittely dispersiolla.

2. Märkään eristyslaastikerrokseen painetaan polypropeenivahvikenauha.

Vahvikenauhaa voidaan kaventaa. Nurkkakohdissa käytetään valmiita

kulmakappaleita. Nauha painetaan huolellisesti kauttaaltaan kiinni

laastikerrokseen, niin että ilmataskuja ei jää.

3. Vahvikenauhan päälle sivellään kauttaaltaan eristyslaasti käsittely, joka

ulotetaan 15..30 mm yli nauhan. Käsittelyn kokonaiskerrospaksuuden tulee olla

n.2 mm.

4. Pielirappaukset paikataan sementtipohjaisella pikatäyttömassalla.

5. Ikkunapieliin asennetaan tarvittaessa peitelistoitukset, mikäli rappaus ei ulotu

riittävästi karmin päälle.

Vedeneristyksen tartunta alustaan pitää tarkistaa työtä aloitettaessa. Ennen

peittävien rakennekerrosten asennusta suoritetaan merkkiainekoe, ks. työselostus.

Vedeneristys (tiivistys) tehdään kokonaisuudessaan saman tuoteperheen tuotteilla,

jotta varmistutaan yhteensopivuudesta.

Vaihtoehto :

Mikäli karmipintaan ei saada riittävää limitystä, voidaan tartuntapinta-alaa kasvattaa

poistamalla karmitilkettä, ja ulottamalla käsittely myös karmin sivupinnalle. Tällöin tulee

tehdä kulmaliittymät erittäin huolella ilmatiiveyden saavuttamiseksi.



VÄLIPOHJALAATAN KORJAUS

RAK

DET 07

PVM PIIR

1:10

~400 mm Vanha kaksois- tai alalaattapalkisto, jonka vanha pintabetonilaatta aluslaudoituksineen ja

täyttöineen poistetaan.

Pintalaatta poistetaan timanttisahauksella, kaksoislaattapalkiston palkkien kohdat piikataan

tartuntojen paljastamiseksi.

1 Uusi pintalaatta ja pinnoitteet rakennetyypin mukaan

2 Täyttöjen poiston jälkeen betonipinnat puhdistetaan soodapesulla ja alalaatan kunto

tarkastetaan

3 Laatan pinta ja palkkien sivut ylitasoitetaan kuituvahvisteisella sementtipohjaisella

tasoitteella

4 Uusi täyttö rakennetyypin mukaan

5 Piikkausraja ja työsauma. Mahdolliset olevat haat piikataan esiin.

Jos vanhat tartunnat ei ole käyttökelpoiset tai vaurioituvat, porataan palkkeihin uudet

tartuntahaat T8k200, kiinnitys kemiallisella ankkurimassalla esim Hilti HIT-HY 200-A

tai vastaava

6 Kaksoilaattarakenne pitää tukea alapuolelta korjauksen ajaksi. Tuet on asennettava jo

ennen pintalaatan poistoa ja tuet saa poistaa vasta kun valu on saavuttanut 50%

suunnitellusta luujudesta

Läpiviennit tiivistetään uuteen pintalaattaan, ks DET05

Välipohjapalkistosta ei tarkkaa tietoa,

oletus: TB-palkisto k1200

AlalaattapalkistoKaksoislaattapalkisto



SOKKELIN LEIKKAUS

RAK DET 08
PVM PIIR

1:15

Uusi salaoja

Salaojittava kosteus-
ja lämmöneristyslevy 100mm
esim. Fuktisol

Kulmaviiste laastilla

1:3

Suojalista
ylä reunan tiivistys
elastisella massalla

1:20, 3 m:n matkalla

PE 0,2

Kestopuu 50x125
Kestopuu 50x50 k600

Sorasaarto
8...32mm
h=150mm

EPS 120 ROUTA 100mm

Sorastuksen pintaan kiveys
olevan mallin mukaan

Uusi hulevesputkisto

Suodatinkangas

Oleva valaistus säilytetään



PELTIKATON LIITOS SEINÄÄN
YLÖSNOSTO

RAK DET 09
PVM PIIR

1:5

Oleva peltikate

Uusi sinkittypelti,
alla tukilista

Elastinen kitti

Kiinnitystulppa
+ruuvi epdm-kumitiivisteellä

Rappaukseen sahataan ura


