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MASTERTOP KYLPYHUONEEN PINNOITUSJÄRJESTELMÄ 
 
 
Alustan 
Valmistelu: Lattiasta on poistettu sementtiliima, vanhat pintarakenteet 

(laatat, muovimatot jne.), maalit, liimajäämät yms. tartuntaa 
heikentävät kerrokset. 

 
 
Pohjustus: Heikosti imevät alustat pohjustetaan ohentamattomalla PCI 

Gisogrund pohjusteella ja huokoiset imevät alustat 1:1 
ohennetulla PCI Gisogrund pohjusteella. Kuivumisaika 
30min – 1 tunti; Rakenteen kosteuden raja on 90 % RH 

 
 
Tasoitus: Lattiapinnat tasoitetaan kuituvahvistetulla PCI Nanocret R2 

yleiskorjaus- ja tasoituslaastilla (3-100mm)  
(vedeneristettävissä 4 h kuluttua), kuituvahvistetulla PCI 
Nanocret FC hienotasoituslaastilla (0,5-10 mm) 
(vedeneristettävissä 4 h kuluttua), PCI Pericret 
oikaisulaastilla (3-20mm) (vedeneristettävissä 2 h kuluttua), 
STL-39 tasoitteella (0,5-50 mm) (vedeneristettävissä 1 h 
kuluttua). 
Tasoitettu pinta pohjustetaan 1:1 ohennetulla PCI 
Gisogrund pohjusteella. Kuivumisaika 30min – 1 tunti. 

 
Jos kohteeseen asennetaan lattialämmityskaapeli tai 
lämpömatto, kiinnitetään se huolellisesti pohjustettuun 
alustaan. Kaapeli peitetään jollakin edellä esitetyistä lattiaan 
soveltuvalla tasoitteella.  
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Vedeneristys:  Vedeneristys tehdään PCI Lastogum vedeneristeellä 

kahdella levityskerralla niin, että yhteismenekki on n.1,1-1,2 
kg/m2, kuivakalvon paksuus 0,5 mm (seinä/lattia). 

 
Ensimmäisen telauksen yhteydessä asennetaan 
vahvistusnauha PCI Fibretape tai Pecitape Object 
rakenteiden rajapintoihin, nurkkiin ja levysaumoihin. 
Nurkissa voidaan käyttää myös valmiita PCI Pecitape 
kulmakappaleita. Nauha asennetaan märkään 
vedeneristeeseen jonka jälkeen sivellään vedeneristettä 
vielä nauhan päälle. Jatkettaessa nauhoitusta, varmista että 
nauhojen limitys tulee olemaan noin 50mm. 
Läpivientien tiivistys toteutetaan valmiilla PCI 
läpivintikappaleella, tai leikataan nauhasta noin 10 cm pala, 
jonka keskelle leikataan läpiviennille sopiva reikä. 
Läpivientiin sivellään vedeneristettä, jonka jälkeen 
vahvikepala painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen ja 
sivellään huolellisesti vedeneristeellä. 
 
Lattiakaivon tiivistys suoritetaan itseliimautuvalla PCI-
kaivolaipalla. Laippa asennetaan huolellisesti kuivuneeseen 
pohjustettuun alustaan ja leikataan noin 30 mm kaivon 
halkaisijaa pienempi reikä. Kaivokappale on 
hyvä ”esivenyttää” painamalla peukaloilla kaivon sisään. 
Laippa vedeneristetään sen jälkeen normaalisti kahdella  
levityskerralla. Myös kiristysrenkaan alle sivellään 
vedeneristettä. Vedeneristeen kuivuttua, asennetaan 
kiristysrengas huolellisesti paikoilleen. 
HUOM! Varmista, että vedeneristeeseen ei jää reikiä. 
Mahdollinen reikä aiheuttaa kuplan uretaanipinnoitteeseen. 
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Pinnoitus: Pinnoitus suoritetaan kaksikomponenttisella, 

matalapäästöisellä, joustavalla, pigmentoidulla ja ääntä 
eristävällä, itsestään tasoittuvalla MasterTop BC 325 N 
polyuretaanipinnoitteella.  

  
 Sekoitus: 
 ÄLÄ SEKOITA KÄSIN. Sekoita mekaanisella poralla hyvin 

hitaalla nopeudella (noin 300 rpm) vähintään 3 minuutin 
ajan. Kaavi astian sivut ja pohja useita kertoja täydellisen 
sekoittumisen varmistamiseksi. Pidä sekoittimen siivet 
upotettuina pinnoitteeseen ilmakuplien syntymisen 
estämiseksi. Kunnollisen sekoittamisen jälkeen 
homogeeninen massa kaadetaan uuteen astiaan ja 
sekoitetaan vielä 1 minuutin ajan.  

 
 Pinnoitteen asennus:  
 Sekoita ensin pienempi määrä seinälle nostoa varten. 

Valumisen estämiseksi lisää sekoitettuun massaan tarvittava 
määrä Sylothix ST 51 paksunnekuitua. Levitä massa seinälle 
siveltimellä. Tarvittava paksuus noin 2mm.  
Seinälle noston jälkeen sekoita tarvittava määrä MasterTop 
BC 325 N massaa lattiaan (n. 2,5kg/m2 = n.2mm). Kaada 
massa vedeneristetyn alustan päälle ja levitä hammastetulla 
lastalla (kumi tai teräs). Ennen lattiapinnoituksen 
aloittamista, laita lattiakaivoon esim. korokerengas, jolla 
estetään massan valuminen kaivoon. 

  
Huom! Alustan lämpötilan tulee olla ainakin 3 astetta 
kastepisteen yläpuolella sekä levittämisen aikana, että 
ainakin 8 tuntia levittämisen jälkeen (+15 °C lämpötilassa). 
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Pintalakkaus: Pintalakkaus suoritetaan kaksikomponenttisella 

mattapintaisella MasterTop TC 417 W 
polyuretaanipintalakalla. Pintalakalla toteutetaan 
pinnoitteen UV-kesto ja parannetaan kulutuksen kestoa. 
Pintalakka on saatavana värittömänä tai pigmentoituna. 

 
 Sekoitus: 
 Kaada komponenttien A ja B astioiden koko sisältö 

puhtaaseen astiaan. ÄLÄ SEKOITA KÄSIN. Sekoita 
hidaskierroksisella sekoittimella (n. 300 rpm) vähintään 3 
minuuttia. Sekoita astian sivut ja pohja useita kertoja 
täydellisen sekoittumisen varmistamiseksi. Pidä sekoittimen 
siivet upotettuina pinnoitteeseen ilmakuplien syntymisen 
estämiseksi. ÄLÄ KAADA MASSAA ALUSTALLE 
ALKUPERÄISESTÄ ASTIASTA. Kunnollisen sekoittamisen 
jälkeen homogeeniseksi koostumukseksi sekoitetut 
komponentit A ja B kaadetaan puhtaaseen astiaan ja 
sekoitetaan vielä minuutin ajan.   

 
 Lakan levitys: 
 Kuten kaikilla vesipohjaisilla lakoilla, on tärkeätä välttää 

kuivia reunoja käyttämällä työssä aina märkää märälle 
menetelmää limittäisesti, jolloin telan jäljet eivät näy 
lopullisella pinnalla. Mikrokuitutela on huolellisesti 
esikasteltava lakassa ennen telausta. Käytä maksimissaan 25 
cm leveätä mikrokuitutelaa lakan levitykseen. Aloita 
pinnoitettavan alueen lyhyen sivun keskeltä. Kasta tela 
seokseen ja telaa MasterTop TC 417 W -lakalla kaistale 
yhdensuuntaisesti seinästä seinään. Kasta tela seokseen 
uudelleen ja telaa toinen kaistale lakkaa aloituspisteestä 
yhdensuuntaisesti edelliseen kaistaan nähden. Liiku 
takaperin ja telaa kolmesta neljään kaistaletta, limitä 
kaistaleet muutaman senttimetrin verran päällekkäin. 
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Viimeistele märkä lakkapinta mikrokuitutelalla, joka on 
maksimissaan 40 cm leveä. Aloittaen yhdestä kulmasta ja 
telaa MasterTop TC 417 W -pinta pysähtymättä toiseen 
kulmaan. Siirrä telaa sivullepäin 10 – 20 cm:ä ja telaa jälleen 
pysähtymättä vastakkaiseen seinään aloitus- kulmasta. Telaa 
aina samansuuntaisesti, älä telaa ristiin. Kun melkein koko 
alusta on näin telattu, laske vielä kaksi kaistaletta ja telaa 
edellä kuvatulla tavalla. Tätä menetelmää käyttäen 
limitysten välisen ajan ei tulisi olla pidempi kuin 1 – 4 
minuuttia, jolloin telan jättämät jäljet minimoituvat. 
Huomioi seinänreunoja telatessa kuivumisaika, välttääksesi 
kuivien telaraitojen syntymistä. Pintalakan menekki on noin 
0,10-0,12kg/m2. 
 
MasterTop TC 417W kuivuu ensisijaisesti veden haihtumisen 
avulla, mitä seuraa kemiallinen silloittumisreaktio. Sen 
vuoksi MasterTop TC 417W:ta levitettäessä ympäröivä 
lämpötila ja kosteus ovat tärkeitä. Korkea kosteus (erityisesti 
yhdessä matalien lämpötilojen kanssa) hidastaa 
kuivumisprosessia. Levityksen jälkeen pintaa tulee suojella 
suoralta veden kosketukselta ainakin 24 tuntia (+23 °C/50 % 
RH).  
Huom: MasterTop TC 417 W:n hyvän puhdistumiskyvyn 
takaamiseksi suosittelemme käyttöönottopesua seitsemän 
päivän kuluttua lattian asennuksesta. Optisten 
ominaisuuksien säilyttämiseksi vain himmeänpinnan 
puhtaanapitomenetelmät ovat sopiva. 
 
Mahdollinen hiutale sirotellaan märkään pintalakkaan. 

 
 

HUOM ! seuratkaa työohjeen lisäksi tuote-esitteitä vesimäärien, kuivumisaikojen jne 
suhteen ! 
 


