
 
Tutkimusselostus 1 (4) 
Mapei  Primer  MF  EC  Plus haitta-
aineiden läpäisevyystutkimus  

 

19.3.2014  
 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3 
 

Kari Vainio 
Laattapiste Oy 
Mestarintie 5 
01730 Vantaa 

 

 

 

Mapei Primer MF EC Plus haitta-aineiden läpäisevyystutki-
mus 

1 Johdanto 

1.1 Tehtävä 
Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää Mapei Primer MF EC Plus epoksipohjusteen lä-
päisevyys rakenteissa tyypillisesti esiintyville haitallisille aineille. Tavoitteena oli tutkia 
voidaanko pinnoitetta käyttää haitta-aineita sisältävien rakenteiden VOC-diffuusion 
sulkuna vähentämään rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien haitallisten aineiden mää-
rää sisäilman laadun varmistamiseksi.  

1.2 Materiaali 
Mapei Primer MF EC Plus on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksipohjuste ja –
pinnoite, joka soveltuu sementtipohjaisille alustoille pohjustamiseksi ja kosteudensu-
luksi. Tuote on GEV-Emicode EC-1-plus-luokiteltuna vähäpäästöinen.  

2 Tutkimusmenetelmä 
Mapei Primer MF EC Plus läpäisevyyttä haitta-aineille tutkittiin ns. säiliömenetelmäl-
lä, jossa PVC-putkesta rakennetun ilmatiiviin säiliön kanneksi asennetaan tutkittava 
materiaali (kuva 1). Koejärjestelyä on käytetty kahdessa aikaisemmassa diplomityössä 
(Diplomityöt Janne Sievola 2008 (TKK), Hanna Keinänen 2009 (TKK)) ja kansainväli-
sessä tutkimusartikkelissa (Meininghaus, R. & Uhde, E. 2002 [1]). 

Haitta-aineina tutkittiin PAH-yhdisteitä sisältävää murskattua valuasfalttia ja kolmea 
MVOC -yhdistettä kemikaalinesteenä (2-pentanoni, 2-pentanoli ja 2-heptanoni). Tut-
kittavat haitta-aineet asetettiin säiliön pohjalle, josta yhdisteet haihtuivat kaasuksi säi-
liön ilmatilaan ja kulkeutuivat VOC -diffuusiona materiaalin läpi. Tutkittavat yhdis-
teet on valittu tasaisesti kiehumispisteväliltä 102,0-218,0 °C (VOC-kiehumispisteväli 
50-250°C).  
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Kuva 1. Periaatekuva koesäiliöstä ja FLEC-mittaus materiaalin pinnalta.  

Säiliöitä rakennettiin kolme kappaletta. Säiliön kanneksi asennettiin kuitusementtilevy 
(Cembrit Windstopper 4,5 mm, Cembrit Oy). Kuitusementtilevy käsiteltiin epoksi-
pohjusteella kahteen kertaan saman päivän aikana. Sekoitus ja levitys tehtiin materiaa-
litoimittajan ohjeen mukaan. Pinnoite levitettiin 100 mm leveällä mohairtelalla. Pin-
noituskertojen materiaalimenekit ja kerrosvahvuudet on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Pinnoituskertojen materiaalimenekit. 
Pinnoituskerta Materiaalimenekki 

[g/m2] 
Kerrosvahvuus 

[mm] 
Pinnoitus 1 300 0,3 
Pinnoitus 2 300 0,3 
Yhteensä 600 0,6 

 

Kammiot suljettiin 2.12.2013. Pinnoittamattoman kuitusementtilevyn VOC-
läpäisevyys oli mitattu aikaisemmin vastaavalla koejärjestelyllä (analyysitulos liittee-
nä). 

Koekappaleet säilytettiin laboratoriossa, jonka olosuhteita seurattiin koko tutkimuk-
sen ajan. Sisäilman lämpötila oli tutkimusajan välillä 19,2-21,8 °C ja ilman suhteelli-
nen kosteus oli 8,1-40,4 RH %. 

FLEC-mittaus tehtiin Työterveyslaitoksen mittausohjeen mukaisesti (liite 1). Pinta-
tuoton mittauksessa FLEC-laite asetettiin tiiviisti tutkittavaa materiaalia vasten  
(kuva 1). Ennen mittausta kammiota tuuletettiin vähintään 30 minuuttia ja huuhdel-
tiin tämän jälkeen vähintään 10 minuuttia. FLEC -kammioon puhallettiin adsorbentin 
(Tenax TA) kautta suodatettu ilma. FLEC -kammion poistoilmasta kerättiin kaksi il-
manäytettä Tenax TA adsorbentteihin. Näytteet analysointiin kaasukromatografi/ 
massaspektrometrilla Työterveyslaitoksen toimesta. Yksittäiset yhdisteet analysoitiin 
joko puhtaiden vertailunäytteiden tai tolueenin vastetekijän perusteella. Pintatuoton 
mittauksessa sisäilman lämpötila oli 19,9 °C ja ilman suhteellinen kosteus oli 26,5 %. 
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Mittaukset tehtiin 4.2.2014 yhdeksän viikon kuluttua kammioiden sulkemisen jälkeen. 
Mittauksen yhteydessä otettiin noin 27,5 ml VOC- ilmanäyte yhden tutkittavan säiliön 
sisältä. VOC-ilmanäytteellä selvitettiin lähtökonsentraatio kammion sisällä. 

3 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
Kokonaispintatuotto (TVOC) Mapei Primer MF EC Plus -epoksipinnalla oli <20 

g/m2h (Analyysivastaus liite 2). Koejärjestelyssä käytettyjä yhdisteitä ei tunnistettu 
FLEC-mittauksessa. Määritysraja yksittäisille yhdisteille on keskimäärin noin 1 g/m2h 
2 dm³:n ilmanäytteelle (tolueeniekvivalenttina).  

Koesäiliön sisältä mitatut pitoisuudet on esitetty liitteessä 3. Mitatuista pitoisuuksista 
säiliössä 2-pentanonin pitoisuus on 100 000 g/m3, mikä on oikeaa suuruusluokkaa 
aikasempien vastaavien tutkimusten perusteella. Muiden tutkittujen yhdisteiden pitoi-
suuden ovat alhaisempia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Alhaisemmat pitoisuudet 
johtuvat todennäköisesti siitä, että todellinen pitoisuus säiliön sisällä on erittäin suuri 
ja näytteen keräysaika lyhyt. TVOC-pitoisuus on paljon pienempi, kuin yhdisteiden 
yhteenlaskettu summa, koska TVOC-pitoisuudessa 2-pentanolin pitoisuus on laskettu 
tolueeniekvivalenttina (eikä puhtaan vertailuaineen suoralla) (tulos olisi 36 000 
µg/m³). 2-Pentanonin tapauksessa tulos menee noin 60 kertaa yli suurimman vertailu-
pisteen ja tästä johtuu, että tulos on suuri ja sisältää paljon virhettä. Pitoisuudet ovat 
vain suuntaa antavia.  

Analyysista saaduista pintatuotoista ja säiliöiden sisäpuolisen ilman konsentraatioista 
laskettiin Mapei Primer MF EC Plus -epoksille diffuusiokertoimet tutkituille yhdisteil-
le. Diffuusiokertoimet on esitetty taulukossa 2. Tutkittujen yhdisteiden, joita ana-
lyysimenetelmä ei havainnut, diffuusiokertoimen laskennassa pintatuottona käytettiin 
määritysrajaa 1 g/m³. Laskennassa huomioitiin kuitusementtilevyn vaikutus lä-
päisevyyteen. Pinnoitteen kalvonpaksuutena käytettiin 0,60 mm.  

 

Taulukko 2. Mapei Primer MF EC Plus -epoksin diffuusiokertoimet 2-pentanonille,  
2-heptanonille, 2-pentanolille ja naftaleenille. Arvot on laskettu analyysimenetelmän 
määritysrajan 1 g/m2h arvolla, jolloin diffuusiokerroin voi olla merkittävästi lasken-
nallista arvo pienempi. 

 2-pentanoni 2-heptanoni 2-pentanoli naftaleeni 

Yhdisteen 
kiehumispiste  102 C 119 C 151 C 218 C 

Diffuusiokerroin 
[m2/s] 

< 7,687 x 10-13 < 5,908x 10-12 < 1,703 x 10-11  < 3,059 x 10-11  
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4 Johtopäätökset  
Koejärjestelyssä Mapei Primer MF EC Plus -epoksi ei läpäissyt tutkittuja VOC-
kiehumispistealueen yhdisteitä analyysimenetelmän määritysrajojen tarkkuudella. 
Lasketut diffuusiokertoimet kuvaavat VOC-diffuusion suuruusluokkaa. Lasketut dif-
fuusiokertoimet ovat varmalla puolella suuren säiliön lähtöpitoisuuden takia ja koska 
todellisen pintatuotot ovat pienempiä kuin laskennassa käytettyä analyysimenetelmän 
määritysraja. Lähimpänä todellista diffuusiokertoimen arvoa on yhdisteistä helpoiten 
höyrystyvän yhdisteen 2-pentanonin arvo. Muiden tutkittujen yhdisteiden lasketut 
diffuusiokertoimet ovat suurempia kuin todellisuudessa johtuen mittauksessa säiliön 
sisältä mitatun ilmamäärän liian pienistä pitoisuuksista. Muiden tutkittujen yhdistei-
den todellinen diffuusiokerroin on samaa suuruusluokkaa kuin 2-pentanonin. 

Tuloksien perusteella Mapei Primer MF EC Plus -epoksipohjustetta voidaan käyttää 
haitta-aineiden hallinnassa. Tulokset osoittavat, että pinnoite sulkee hyvin koko VOC-
kiehumispistealueen yhdisteitä ja PAH-yhdisteitä. VOC-sulkevuutensa ansiosta tuo-
tetta voidaan käyttää myös betonirakenteisiin imeytyneiden pinnoitteiden ja päällys-
teiden hajoamistuotteiden sekä rakenteissa olevien PAH-yhdisteiden hallintaan. Ma-
pei Primer MF EC Plus -epoksilla voidaan hallita yhtenäisenä sulkevana kerroksena 
rakenteiden haitta-aineiden ja kaasujen kulkeutumista sisäilmaan. Mapei Primer MF 
EC Plus -epoksilla on saavutettava kaikki huokoset ja raot peittävä yhtenäinen sulkeva 
kalvo ja tutkimuksen perusteella vaadittava kerrospaksuus on oltava vähintään 0,6 mm 
vähintään kahdella pinnoituskäsittelyllä. 
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