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1.1.2 Märkätilat: Vedeneristys ja laatoitus, kipsikartonkilevy seinät SCHÖNOX HA 

 
Perusteet: Alustassa käytettyjen levyjen tulee täyttää märkätilakäyttöön asetetut vaatimukset. 

Levyrakenteiset seinät toteutetaan runkorakenteen ja levyjen asennuksen osalta noudattaen 
levyvalmistajan ohjeistusta, jotta rakenteelta vaadittava jäykkyys toteutuu. 
Levyrakenteisissa seinissä noudatetaan levynvalmistajan ohjeita vedeneristysmateriaaleja koskien sekä 
levyvalmistajan mahdollista märkätilarakennetta koskevaa hyväksyntämenettelyä. SCHÖNOX HA 
vesitiivis pintarakennejärjestelmä on hyväksytty sisäpuoleisten märkätilojen pintarakenteeksi keraamisen- 
tai luonnonkivipinnoitteen taakse ETAG 022 hyväksyntäohjeen osion 1 mukaisesti (ETA-09/0247). 

 

Pohjustus: Ennen mahdollista pintatasoitusta, kipsikartonkilevyt pohjustetaan SCHÖNOX KH 3636 pohjusteella 
laimennettuna 1:1 veteen. Pohjusteen annetaan kuivua täysin ennen tasoitusta (suositus 24 h). 

 

Tasoitus: Pintatasoitus voidaan toteuttaa nopealla ja joustavalla SCHÖNOX FS 3738 (1-200 mm) tasoitteella,  
SCHÖNOX PL PLUS 3758 (3 – 30 mm) oikaisutasoite ja korjausmassalla tai CASCOSPACK LV 
märkätilatasoitteella. 

 

Vedeneristys: Kipsikartonkilevyn pinta pohjustetaan SCHÖNOX KH 3636 pohjusteella laimennettuna 1:1 veteen, 
pohjusteen annetaan kuivua 1-2 h ennen vedeneristystä. Vedeneristys toteutetaan SCHÖNOX HA 3655 
vedeneristeellä ETA-09/0247 hyväksynnän mukaisesti. Vedeneristeen kokonaiskalvonpaksuus 
toteutetaan aina kahdella erillisellä levityskerralla. Muualla kuin levysaumoissa sijaitsevat ruuvien kannat 
kitataan vedeneristeellä umpeen ennen ensimmäistä levityskertaa.  Ensimmäisen levityskerran 
yhteydessä asennetaan VEDENERISTENAUHA 3648/3647 tai vesitiivis WETSTOP KL 3797/3798 nauha 
pystynurkkiin, levysaumoihin ja kahden eri alustamateriaalin yhtymäkohtiin. Mahdolliset seinässä olevat 
läpiviennit vahvennetaan soveltuvan kokoisilla WETSTOP MP putkenläpivientikappaleilla tai 
vaihtoehtoisesti VEDENERISTENAUHALLA 3648/3647/6388. 

 

 SCHÖNOX HA 3655 vedeneristeen vaadittava kuivakalvonpaksuus kipsikartonkilevyillä on 0,4 mm. 
Menekki 1100 g/m2 = 0,7 l/m2. 

 

Laatoitus: Seinälaatat kiinnitetään esim. SCHÖNOX Q6 kiinnityslaastilla vedeneristeen kuivuttua vähintään 5 tuntia. 
SCHÖNOX Q6 kiinnityslasti omaa C2 TE S1 luokituksen EN 12004 / 12002 standardin mukaisesti. 
Laattojen kiinnitykseen voidaan käyttää muitakin SCHÖNOX Q-sarjan kiinnityslaasteja. 

 

Saumaus: Laattasaumat saumataan CASCO DEKOR (2 – 6 mm), CASCO DEKOR PREMIUM (1-12 mm) tai 
SCHÖNOX SU (3-20 mm) saumauslaastilla. Saumauslaastit omaavat CG 2 WA luokituksen EN 13888 
standardin mukaisesti. Nurkkien ja eri alustamateriaalien liitoskohdat saumataan CASCO 
SANITEETTISILIKONI tai CASCO AQUASEAL massalla. Käytettäessä valkoista värisävyä elastisissa 
saumauksissa, suositellaan käytettäväksi etikkapohjaista SCHÖNOX ES / CASCO SILICONE SOLID 
silikonia tai CASCO AQUASEAL saniteettimassaa. 
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