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Mapei työohjemalli: haitta-aineiden kapselointi 

Yleistä Työtapaehdotukset sisäilman laadun parantamiseksi toimivat lähtökohtina uudis- ja 

 korjausrakentamisessa. Kohteessa tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella tapauskohtaisesti 

 ja toteuttaa suunnitelmia, sekä asennettavien materiaalien teknisten tuotekorttien ohjeita 

 ja käyttöturvallisuustiedotteita noudattaen. 

Alustan valmistelu 

Vanhat päällysteet poistetaan soveltuvin menetelmin lujaan betoniin saakka. Lattiabetoni 

puhdistetaan  huolellisesti. Mahdolliset epäkohdat korjataan käytettävän tuotteen ohjeita 

noudattaen. Alustan vetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 MPa. Alustan jäämäkosteus saa 

olla korkeintaan 95 % RH.                                                                                     

Alustan tiivistys 

Levitä alustaan telalla kerros (0,300 kg/m²) Mapei Primer MF EC Plus -pohjustetta ja anna 

kuivua vähintään 3h. Normaalissa sisälämpötilassa (+20 °C) seuraava levitys tulee tehdä 48h 

kuluessa, viileissä oloissa (alle +15 °C) 12h kuluessa. Toinen kerros (0,300 kg/m²) Mapei 

Primer MF EC Plus- pohjustetta levitetään ristikkäiseen suuntaan ensimmäiseen nähden. 

Mapei Primer MF EC Plus -pohjusteen lopullisen kerrospaksuuden tulee olla kauttaaltaan 

väh. 0,6 mm. 

 

Tartuntapinta 

 Levitä tuoreeseen pohjusteeseen (toisen levityskerran jälkeen) hienoa, puhdasta, kuivaa 

 hiekkaa (esim. Quartz 0,7-1,2 tai vast.) tartuntapinnaksi seuraavaa työvaihetta varten. 

 Hiekan menekki on keskimäärin 2,0 kg/m². Tartuntapinnan tulee olla kauttaaltaan karhea 

 eli hiekkapaperimainen. 

Vaihtoehtoisesti tartuntapinta voidaan tehdä Mapei Eco Prim Grip -tartuntapohjusteella. 

Sekoita Mapei Eco Prim Grip hyvin ja levitä kävelykelpoisen (viimeistään 12h kuluessa) 

Mapei Primer MF EC Plus -käsittelyn päälle. Pohjusteen menekki on n. 0,20 - 0,30 kg/m². 

 

Betonilattian rakenteellisen liikuntasauman tiivistys 

 Rakenteellinen liikuntasauma avataan, heikko aines ja epäpuhtaudet poistetaan. 

 Tarvittaessa korjataan betonissa olevat epäkohdat esim. lujalla, nopeasti kovettuvalla 

 Mapei Plan R 35 Plus -korjausmassalla (CT-C35-F7) ohjeensa mukaan. 

 

Ilmatiivis MapeTape -butyylikuminauha 100 mm taitetaan pituussuunnassa kahtia ja 

painetaan kuopalle liikuntasaumaan siten, että nauhan reunat voidaan kiinnittää 

ympäröivään betonilattiaan Mapei Mapegum WPS -massalla. Mapei Mapegum WPS -massaa 

levitetään myös nauhan lattiaosuuden päälle sen reunat vähintään 10 mm ylittäen. 

MapeTape -butyylikuminauhan asennuksen kuivuttua asennetaan liikuntasaumaan 

umpisoluinen pohjanauha (Ø= sauman nimellisleveys + n.30 %) varmistamaan sauman 

toimivuus. Rakenteellisen liikuntasauman voi toteuttaa lattiapinnasta riippuen joustavalla 

puskurilla varustetulla liikuntasaumaprofiililla tai Mapei Mapeflex MS 45 -massalla ohjeensa 

mukaan. 
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Lujan seinän (esim. betoni) tiivistys 

Alustan valmistelu / vaatimus on vastaavanlainen kuin lattiapinnoilla. Mapei Primer MF EC 

Plus -pohjusteen ensimmäinen levitys tehdään vastaavalla tavalla kuten lattiapinnoilla. 

Toista levityskertaa varten epoksipohjusteeseen sekoitetaan asennusta helpottamaan 

tiksotrooppisuutta parantavaa lisäainetta Sylothix 53, 1-2 paino % asennuspaikan 

lämpötilasta riippuen, muuten levitykset vastaavalla tavalla kuin lattialla. 

 

Tartuntapinta voidaan tehdä hiekkasirottelulla kuten lattiapinnoilla tai Mapei Eco Prim Grip 

-tartuntapohjusteella. 

 

Alustojen tuotteet: 

 Lattiavalut: Mapei Topcem Pronto 10–60 mm (100 mm). 

 Lattiatasoite: Mapei Conplan Eco 3-25 mm, tai Mapei Uniplan Eco 5-50 mm. 

 Tasoitteita ei tule asentaa betonialustoille, joiden jäämäkosteus on yli 90 % R.H. 

 

Seinien paikkaukset: HH Pro Pikatäyttömassa 2-80 mm tarvittaessa ennen Mapei Mapegum 

WPS -massan ja Mapetape –butyylikuminauhan asennusta lattian –ja seinän rajakohdassa. 

 Seinien tasoitukset: HH Pro viimeistelytasoite 1-5mm (max.10mm osittain tasoitus). 

 

Tarkemmat tiedot: Sisäilman laadun parantaminen Mapei -ratkaisu esite. 

 


