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HAITTA-AINE- JA ILMAVUOTOKORJAUKSET

Sisäilman laatu koostuu monesta eri osatekijästä. 
Yleisesti voidaan todeta, että sisäilma on laadullisesti 
hyvää, jos tilan käyttäjät ovat tyytyväisiä, eikä käyt-
täjille aiheudu terveyshaittoja. Ongelmat sisäilmassa 
aiheuttavat usein erilaisia oireita, sairauksia tai pahim-
millaan mm. keuhkosyöpää ja siitä johtuvia kuoleman-
tapauksia. Sisäilman hyvyyttä on haastavaa todistaa 
mittaamalla. Mittaamalla voidaan usein vain osoittaa, 
että jotkin tekijät ovat tai eivät ole kunnossa.

Ongelmat sisäilmassa liittyvät usein rakentamisessa 
tai rakenteiden korjaamisessa tehtyihin ratkaisuihin ja  
materiaalivalintoihin tai ulkoisiin tekijöihin kuten esim. 
radon-kaasu. Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa mm:
 Materiaalipäästöt rakennus- ja pintamateriaaleista, 

VOC
 Ilmavuodot rakenteissa - hiukkasmaiset epäpuhtau  

det, mm. eristemateriaaleista irtoavat mineraalikuidut
 Kosteusvaurio rakenteessa - alkalinen kosteus, mik-  

robikasvustot
 Maaperästä nouseva radon-kaasu

Uudisrakentamisessa sisäilmaan liittyvät asiat on huomioi-
tu mm. seuraavissa määräyksissä ja ohjeissa (www.stuk.fi):
 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto; Määräykset ja   

    ohjeet 2012. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2
 Pohjarakenteet; Määräykset ja ohjeet. 2004. Suomen   

 rakentamismääräyskokoelma, osa B3.
 Radonin torjunta. RT ohjekortti RT 81-11099, LVI 37-  

 10513, KH 27-00510.
 STUK-A252 Asuntojen radonkorjaaminen -opas

Korjausrakentamiskohteissa asiaa lähestytään havaitun 
ongelman kautta ja tavoitteena on sisäilman laadun pa-
rantaminen. Mapei-järjestelmä haitta-aine ja ilmavuoto-
korjauksiin koostuu kolmesta osasta:
 Rakenteiden kapselointijärjestelmä haitta-aineiden  

 ja kosteuden hallintaan
 Ilmavuotojen korjaus: materiaalirajojen ja saumakohtien  

 tiivistäminen
 Vähäpäästöiset rakennustuotteet: EC1- ja EC1 Plus   

 -tuotteet ja matala-alkaliset tasoitteet
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RAKENTEIDEN TIIVISTYS:ILMAVUOTOJEN TIIVISTYS:
Seinäpinnat
Lattiapinnat
Primer MF EC Plus  
–liuotinvapaa 
epoksipohjuste

Ovi- ja ikkunakarmit
Pystynurkat
Läpiviennit, esim. pistorasiat
Lattian ja seinän rajat

YLEISTÄ
Työtapaehdotukset sisäilman laadun parantamiseksi 
toimivat lähtökohtina uudis- ja korjausrakentamisessa. 
Kohteessa tehtävät toimenpiteet tulee suunnitella ta-
pauskohtaisesti ja toteuttaa suunnitelmia, sekä asen-
nettavien materiaalien teknisten tuotekorttien ohjeita 
ja käyttöturvallisuustiedotteita noudattaen.

Haitta-aineiden läpäisevyystutkimus:
 Tutkimusselostus: Vahanen Oy, 3/2014
 Testattu tuote: Primer MF EC Plus -liuotteeton  

epoksipohjuste sementtipohjaisille alustoille

Ilmanläpäisevyystutkimus:
 Tutkimusselostus: Vahanen Oy, 11/2014
 Testattu tuote: Mapegum WPS vedeneristysjärjes- 

telmä, MapeTape -butyylikuminen tiivistysnauha

Tasoitteiden pH-arvot:
 Käyttämällä matala-alkalisia tasoitteita, vähenne-

tään haitallisen alkalisen reaktion vaikutusta pintamate-
riaaliin.
 Vastasekoitetun tasoitteen alkalisuus on pH -arvol-

taan noin 11–12 ja putoaa muutamassa tunnissa asen-
nuksen jälkeen arvoon noin pH 8.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus - GEV Emicode:
 Eurooppalainen luokittelujärjestelmä sisätilojen lattia- 

asennustuotteille.
 Testeissä tuotteista mitataan ympäröivään sisäilmaan 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä.
 Tuotteiden päästöt mitataan sekä asennuksen jälkeen 

että testin lopussa.
 EC1 Plus -merkitty tuote on saavuttanut testissä vä-

häpäästöisimmän tason.

GEV-EMICODE

PÄÄSTÖLUOKAT
TVOC 3 vrk 

jälkeen
µg / m3

TVOC / TSVOC 
28 vrk jälkeen

µg / m3

EMICODE EC 1 PLUS
erittäin vähäpäästöinen < 750 < 60 / 40

EMICODE EC 1
erittäin vähäpäästöinen < 1000 < 100 / 50

EMICODE EC 2
vähäpäästöinen < 3000 < 300 / 100

Sisäilman laadun parantaminen
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TUOTTEET JA TYÖTURVALLISUUS
Tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja käytöstä on 
saatavilla teknisistä tuotekorteista ja käyttöturva-
tiedotteista. Asentajan normaaliin henkilösuojaimiin 
kuuluuvat epoksipohjustetta asennettaessa suojakä-
sineet, suojalasit ja muu tarpeellinen suojavaatetus, 
jotta vältetään mm. herkistävä ihokosketus. Asennus- 
ja kuivumisvaiheessa on tärkeää huolehtia tilan riittä-
västä ilmanvaihdosta.

Sekoittaminen ja käyttöaika
Primer MF EC Plus -pohjusteen molemmat kompenen-
tit (A ja B) toimitetaan esimitoitettuina. Pohjustetta 
ei saa laimentaa vedellä tai liuottimilla. Komponentit 
yhdistetään ja sekoitetaan koneellisesti alhaisella 
kierrosluvulla, kunnes muodostuu tasa-aineinen seos.

Sekoitetun pohjusteen käyttöaika on normaaliolosuh-
teissa n. 40 min, jonka aikana pohjuste tulee levittää 
alustaan. Mikäli pohjustetta ei ehditä levittää käyttö-
ajan kuluessa tai sitä jää astiaan jäljelle, tulee astia 
täyttää hiekalla. Mikäli näin ei toimita, epoksin kovet-
tumisreaktio alkaa normaalia voimakkaampana, massa 
kuumenee ja kehittää savua/höyryä. Myös levitykseen 
käytetyt työvälineet (esim. telat ja pensselit) kannattaa 
laittaa astiaan hiekan sekaan.

Epoksin kovettumisreaktion vuoksi on tärkeää, että 
käyttöaikaa ei ylitetä vaan hiekkaa lisätään astiaan 
ennen kuin epoksin pinta astiassa kovettuu. Mikäli 
näin kuitenkin pääsee käymään ja astia kuumenee ja 
kehittää savua, kannattaa astia viedä ulkotiloihin hyvin 
tuulettuvaan paikkaan, jotta vältetään savun ja hajun 
kertyminen sisätiloihin.

BETONILATTIAN TIIVISTYS
Alustan valmistelu
Vanhat päällysteet poistetaan soveltuvin menetelmin 
lujaan betoniin saakka. Mahdolliset epäkohdat korja-
taan käytettävän tuotteen ohjeita noudattaen. Alusta 
puhdistetaan huolellisesti. Alustan vetolujuuden tulee 
olla vähintään 1,5 MPa. Alustan jäämäkosteus saa olla 
korkeintaan 95 % R.H.

1 x Primer MF 
EC Plus

Betonialusta

1 x Primer MF 
EC Plus + 
hiekkasirote

Seinäpintojen tiivistäminen käsitellään sivulla 5.

1 x Primer MF 
EC Plus + 
hiekkasirote 
tai Eco Prim 
Grip-tartunta-
pohjuste

1 x Primer MF 
EC Plus Betonialusta
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BETONILATTIAN RAKENTEELLISEN 
LIIKUNTASAUMAN TIIVISTYS 

Alustan valmistelu
Rakenteellinen liikuntasauma avataan, heikko ai-
nes ja muut epäpuhtaudet poistetaan. Tarvittaessa 
korjataan betonissa olevat epäkohdat esim. lujalla, 
nopeasti kovettuvalla Plan R35 Plus -tasoitteella 
(CT-C35-F7) ohjeensa mukaan.

Tiivistys
Ilmatiivis MapeTape -butyylikuminauha 100 mm 
taitetaan pituussuuntaan kahtia ja painetaan lii-
kunta-saumaan siten, että nauhan reunat voidaan 
kiinnittää ympäröivään betonilattiaan Mapegum 
WPS -massalla. Mapegum WPS-massaa levitetään 
myös nauhan lattiaosuuden päälle sen reunat vä-
hintään 10 mm ylittäen.

MapeTape-butyylikuminauhan asennuksen kui-
vuttua asennetaan liikuntasaumaan umpisoluinen 
pohjanauha (Ø= sauman nimellisleveys + noin 30 %) 
varmistamaan sauman toimivuus. Rakenteellisen 
liikuntasauman voi toteuttaa lattiapinnasta riippu-
en joustavalla puskurilla varustetulla liikuntasau-
maprofiililla tai Mapeflex MS45-massalla ohjeensa 
mukaan.

Alustan tiivistys
Levitä alustaan telalla kerros (0,300 kg/m2) Primer 
MF EC Plus -pohjustetta ja anna kuivua vähintään 
3 h. Normaalissa sisälämpötilassa (+20 C°) seuraava 
levitys tulee tehdä 48 h kuluessa, viileissä oloissa (alle 
+15 C°) 12 h kuluessa. Toinen kerros (0,300 kg/m2) Pri-
mer MF EC Plus -pohjustetta levitetään ristikkäiseen 
suuntaan ensimmäiseen nähden. Primer MF EC Plus 
-pohjusteen kokonaismenekin tulee olla väh. 0,600 kg/
m2, ja lopullisen kerrospaksuuden tulee olla kauttaal-
taan 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 työvai-
hetta varten. Hiekan menekki on keskimäärin 2,0 kg/m2. 
Tartuntapinnan tulee olla kauttaaltaan karhea eli hiek-
kapaperimainen.

Vaihtoehtoisesti tartuntapinta voidaan tehdä Eco Prim 
Grip -tartuntapohjusteella. Sekoita Eco Prim Grip hy-
vin ja levitä kävelykelpoisen (viimeistään 12 h kulues-
sa), Primer MF EC Plus -käsittelyn päälle. Pohjusteen 
menekki on n. 0,20 - 0,30 kg/m2.
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SEINÄ-/LATTIARAJAN TIIVISTYS
Alustan valmistelu
Seinä-lattiarajat, pystynurkat, läpiviennit jne. avataan 
ja niistä poistetaan heikko aines, maalit, tasoitteet ja 
muut epäpuhtaudet lujaan alustaan saakka

Esitäyttö
Raot, rei’ät (vast) jne. voi esitäyttää esim. PU-massal-
la, umpisoluisella pohjanauhalla tai joustavalla Mape-
flex MS45-massalla.

Tiivistys
Tiivistettävään saumakohtaan sivellään hiekkasirot-
teen päälle Mapegum WPS-massaa, johon välittö-
mästi asennetaan MapeTape-butyylikuminauha 100 
mm puoliksi molempien rakenneosien päälle siten, 
ettei nauhan alle jää ilmakuplia. Kiinnittyminen var-
mistetaan painamalla nauha lastalla tai telalla kiinni 
alustaan. Tämän jälkeen Mapegum WPS-massaa 
levitetään kauttaaltaan nauhan päälle sen reunat 
vähintään 10 mm ylittäen.

LUJAN SEINÄN (ESIM. BETONI) TIIVIS-
TYS
Alustan valmistelu
Vanhat maalit ja päällysteet poistetaan soveltuvin 
menetelmin lujaan betoniin saakka. Mahdolliset epä-
kohdat korjataan käytettävän tuotteen ohjeita nou-
dattaen. Alusta puhdistetaan huolellisesti. Alustan 
vetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 MPa. Alustan 
jäämäkosteus saa olla korkeintaan 95 % R.H.

Alustan tiivistys
Epoksipohjusteen hyvä tunkeutuminen ja tartunta 
pystypintaan varmistetaan seuraavasti:

Levitys 1.
Levitä alustaan telalla kerros (0,300 kg / m2) Primer 
MF EC Plus- pohjustetta ja anna kuivua vähintään 3 h. 
Normaalissa sisälämpötilassa (+20 C°) seuraava levitys 
tulee tehdä 48 h kuluessa. Viileissä oloissa (alle +15 C°) 
tulee seuraava levitys tehdä 12 h kuluessa. Ensimmäi-
sessä levityskerroksessa ei käytetä esim. Sylothix-lisä-
ainetta, jotta varmistetaan epoksipohjusteen tunkeutu-
minen alustaan.

Levitys 2.
Toista levityskertaa varten epoksipohjusteeseen se-
koitetaan asennusta helpottamaan tiksotrooppisuutta 
parantavaa lisäainetta esim. Sylothix 53, 1-2 paino-% 
asennuspaikan lämpötilasta riippuen. Levitä alustaan 
toinen kerros (0,300 kg / m2) Primer MF EC Plus- poh-
justetta telalla ristikkäiseen suuntaan. Primer MF 
EC Plus- pohjusteen kokonaismenekin tulee olla väh. 
0,600 kg / m2, ja lopullisen kerrospaksuuden tulee olla 
kauttaaltaan väh. 0,6 mm.

Levitä tuoreeseen pohjusteeseen hienoa, puhdasta, 
kuivaa hiekkaa (esim. Quartz 0,7 – 1,2  tai vast.) tar-
tuntapinnaksi seuraavan työvaihetta varten. Hiekan 
menekki on keskimäärin 2,0 kg / m2. Tartuntapinnan 
tulee olla kauttaaltaan karhea eli hiekkapaperimai-
nen. Vaihtoehtoisesti tartuntapinta voidaan tehdä Eco 
Prim Grip -tartuntapohjusteella. Sekoita Eco Prim Grip 
hyvin ja levitä kosketuskuivan Primer MF EC Plus 
-käsittelyn päälle (viimeistään 12 h kuluessa). Pohjus-
teen menekki on n. 0,20 - 0,30 kg/m2.
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Tiivistys
Tiivistettävään kohtaan sivellään Mapegum 
WPS-massaa, johon välittömästi asennetaan ilma-
tiivis MapeTape-butyylikuminauha 55 mm puoliksi 
molempien rakenneosien (esim. seinä / karmi) päälle 
siten, ettei nauhan alle jää ilmakuplia. Kiinnittyminen 
varmistetaan painamalla nauha lastalla tai telalla 
kiinni alustaan. Tämän jälkeen levitetään Mapegum 
WPS-massaa kauttaaltaan nauhan päälle sen reunat 
vähintään 10 mm ylittäen..
 
Vaikeilla alustoilla voidaan MapeTape-butyylikumi-
nauha 55 mm kiinnittää ohuella kerroksella Mapeflex 
MS45-massaa siten, ettei nauhan alle jää ilmakuplia. 
Kiinnittyminen varmistetaan painamalla nauha lastal-
la tai telalla kiinni alustaan. 

Tämän jälkeen Mapegum WPS-massaa levitetään 
kauttaaltaan nauhan päälle sen reunat ylittäen.

OVI- JA IKKUNAKARMIEN TIIVISTYS
Alustan valmistelu
Karmien saumakohdat avataan ja niistä poistetaan 
heikko aines ja muut epäpuhtaudet. Karmien heikot 
maalipinnat poistetaan. Lujat, pinnoituskelpoiset maa-
lipinnat puhdistetaan huolellisesti soveltuvin menetel-
min.

Täyttö
Tärinälle ja liikkeille altistuvat raot täytetään esim. 
PU-massalla, umpisoluisella pohjanauhalla tai jousta-
valla Mapeflex MS45-massalla. Kiviaineisten kulmien 
ja reunojen vähäiset epäkohdat sekä suuremmat kolot 
ja epäkohdat korjataan nopeasti kovettuvalla Plan 
R35 Plus -tasoitteella. 
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LAATTA-ASENNUS
Alustan valmistelu
Primer MF EC Plus -tiivistetty ja hiekkasirotettu be-
tonilattia lakaistaan ja imuroidaan. Imuroitu hiekka 
voidaan käyttää uudelleen.

Tasoitus
Lattia tasoitetaan tarvittaessa SisäRYL 2013-ohjeen 
mukaisesti keraamisen laatan koko huomioon ottaen; 
alustan tasaisuus ±2 mm / 2000 mm, kun laatan sivun 
pituus  ≥ 400 mm. Tasoitus 3 – 25 mm kertakerros-
paksuuteen saakka Conplan ECO –tasoitteella (CT-
C30-F7).

Laatoitus
Keraamiset laatat kiinnitetään standardin SFS EN 
12004 luokan C2 mukaisilla laasteilla. Isokokoiset laatat 
kiinnitetään kaksoiskiinnitysmenetelmällä aikaansaa-
maan kiinnityslaastin 100 % peittävyys. Asennuksen 
yhteydessä on suositeltavaa käyttää laattojen tasausjär-
jestelmää estämään hammastuksien muodostuminen. 
Laatat kiinnitetään tiiviille alustoille Elastorapid-kiinni-
tyslaastilla (C2FTE S2) kohteen nopeaa käyttöönottoa 
ajatellen. Rakenteellista liikuntasaumaa ei saa ylittää 
keraamisella laatalla.

Saumaus
Keraamiset laatoitukset saumataan standardin SFS 
EN 13888 luokan CG2 WA mukaisella nopeasti kovet-
tuvalla, sementtipohjaisella Ultracolor Plus-saumaus-
laastilla, tai erityistä hygieniaa vaativissa kohteissa 
standardin SFS EN 13888 luokan RG mukaisella epo-
ksipohjaisella Kerapoxy-sarjan massalla.

Joustavat saumat
Rakennesuunnittelijan määrittelemät laattakenttien 
joustavat saumat toteutetaan huolellisesti, kts. Sisä-
RYL 2013.
Rakenteellisen liikuntasauman voi toteuttaa jousta-
valla puskurilla varustetulla profiililla tai Mapeflex 
MS45-massalla ohjeensa mukaan.

JOUSTAVIEN PÄÄLLYSTEIDEN ASENNUS 
TIIVISTETYILLE BETONILATTIOILLE
Alustan valmistelu
Primer MF EC Plus-tiivistetty ja hiekkasirotettu be-
tonilattia lakaistaan ja imuroidaan. Imuroitu hiekka 
voidaan käyttää uudelleen.

Tasoitus
Tasoitus 3-25 mm kerrospaksuuteen saakka itsesiliä-
vällä Conplan ECO-tasoitteella (CT-C30-F7). Tasoi-
tus 5-50 mm kerrospaksuuteen saakka itsesiliävällä 
Uniplan ECO-tasoitteella (CT-C30-F7). 

Päällystys
Joustavat päällysteet (linoleumi, PVC jne.) kiinnite-
tään tasoitetulle pinnalle valmistajansa ohjeiden mu-
kaisesti.

ILMAN TIIVISTYSTÄ PÄÄLLYSTETTÄ-
VÄT TAVANOMAISET BETONILATTIAT
Alustan valmistelu ja pohjustus
Luja ja päällystyskelpoinen betonilattia lakaistaan ja 
imuroidaan. Alustan jäämäkosteus saa olla kork. 90 % 
R.H. Betonilattia pohjustetaan esim. Primer G -pohjus-
teella ohjeensa mukaan.

Tasoitus ja päällystys
Tarvittavat alustan korjaukset ja tasoitukset tehdään 
vastaavilla tuotteilla kuten tiivistetyille betonilattioille. 
Päällysteet asennetaan valmistajansa ohjeiden mukai-
sesti.

MAALAUS JA VIIMEISTELY 
Tiivistetyt ja hiekoitetut seinäpinnat tasoitetaan HH 
Pro -viimeistelytasoitteella, ylitasoitus max. 5mm. 
Ohuet tasoitukset vahvistetaan asentamalla alka-
linkestävä lasikuituverkkovahvike tasoitteen sisään. 
Tasoitetut pinnat voidaan maalata tavanomaisilla 
lateksi- ja alkydimaaleilla. Listat kiinnitetään jousta-
valla Mapeflex MS45-massalla.
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KOULUTUS 
Laattapiste Oy:n Mapei-Akatemia järjestää maksut-
tomia laatoitus-, vedeneristys -, sisäilmakorjaus- ja 
wedi-kursseja. Katso aikataulut ja kurssipaikkakun-
nat osoitteessa www.laattapiste.fi/ammattilaiset.

TUOTTEET TIIVISTYKSEEN TUOTTEET KORJAUKSIIN JA TASOITUKSIIN

Katso tarkemmat ohjeet tuotteiden tuotekorteista 
osoitteessa www.laattapiste.fi/ammattilaiset

 Primer MF EC Plus, 5 kg (4,0+1,0 kg)
liuotteeton 2-komp. epoksipohjuste tiivistämiseen
menekki 0,6 kg/m2

päästöluokka EC 1 Plus, M1

 Hiekkasirote
puhdas, kuiva hiekka, esim. Quartz 0,7 - 1,2 mm  

 tai vast. tartuntapinnaksi epoksipohjusteeseen
menekki n. 0,2 kg/m2

 Eco Prim Grip, 5 kg
tartuntapohjuste, vaihtoehto hiekkasirotteelle
menekki n. 0,20 kg/m2

päästöluokka EC 1 Plus, M1

 Sylothix 53
lisäaine Primer MF EC Plus -pohjusteeseen kun 
pohjustetta levitetään pystypinnoille
menekki n. 0,1 kg/5 kg Primer MF EC Plus

 Mapegum WPS, 5/10/20 kg
siveltävä massa vahvikenauhojen kiinnitykseen
menekkiarvio 0,1 - 0,2 kg/m
päästöluokka EC 1 Plus, M1

 Mapeflex MS45, 310 ml patruuna
polymeripohjainen tiivistys - ja liikuntasaumamassa
riittoisuus 12 jm/310 ml (sauma 5x5 mm)
päästöluokka EC 1 Plus

 MapeTape 100 mm, 25 m/rulla
ilmatiivis, butyylikuminen tiivistysnauha
seinä-lattiarajaan ja pystynurkkiin sekä
lattian liikuntasaumoihin, päästöluokka M1

 MapeTape 55 mm, 25 m/rulla
ilmatiivis, butyylikuminen tiivistysnauha
erityisesti ovi- ja ikkunakarmien tiivistykseen kun 
tarvitaan kapeampaa nauhaa, päästöluokka M1

 Primer G
 pohjuste korjausmassoille ja tasoitteille
 menekki 0,08-0,15kg/m2
 päästöluokka M1, EC 1 plus

 Plan R35 Plus
 Nopeasti kovettuva lattia- ja seinätasoite 0-50mm   
 (C35-F7)
 menekki 1,5kg/m2/mm
 päästöluokka EC 1

 Conplan Eco, 20 kg
 matala-alkalinen itsesiliävä lattiatasoite 3-25 mm   
 (CT-C30-C7)
 menekki 1,7 kg/m2

 päästöluokka EC 1 Plus, M1

 Uniplan Eco, 20 kg
 matala-alkalinen itsesiliävä lattiatasoite 5-50 mm   
 (CT-C30-C7)
 menekki 1,7 kg/m2

 päästöluokka EC 1 Plus, M1

 HH Pro viimeistelytasoite
 seinäpintojen viimeistelyyn
 max 5mm ylitasoitus
 max 10mm osittain tasoitus
 menekki n. 1,1kg/m2/mm


