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Käyttöalueet

•  Sisäkäyttöön.

• Kuiville sekä kosteuden kohtalaisesti kuormittamille alueille (mär-

kätiloissa, kuten yksityisissä suihkuissa ja kylpyhuoneissa tulee 

alustat myös vedeneristää PCI vedeneristysjärjestelmällä)

•  Asuintilojen seinille ja lattioille, kuten keittiöön, kylpy-huonee-

seen, wc-tiloihin, eteiseen, jne.

•  Kosteuden sulku lastulevyille (V 100), puulankkulattioille, OSB-le-

vyille (esim. Kronospanille), kipsi- levyille ja kipsikuitulevyille.

• Suojamaali lastulevyjen leikkuureunoille kosteuden aikaansaa-

mien muodonmuutosten vähentämiseksi.

• Kosteudesta johtuvien muodon-muutosten estäminen sivelemäl-

lä kuivaa lastulevyä kaikilta sivuilta.

•  Lastulevyjen pohjustaminen ennen laattojen ja levyjen 

asentamista 

• PCI-kiinnityslaasteilla (katso taulukkoa sivulla 4).

•  Vesihöyryä sulkeva kalvo sementtimäisille pinnoille (esim. uima-

hallin betonikatolle) sekä FERMACELL Powerpanel SE -levyille.

•  Vesihöyryä sulkeva kalvo sisätilojen rapattuihin lämmöneristys-

järjestelmiin estämään kondenssiveden muodostumista.

 

Tuotteen ominaisuudet

•  Käyttövalmis, sekoittamista ei tarvita. 

•  Korkea μ-arvo, joka siten estää kosteusvaikutuksia ja niihin liitty-

viä alustan muodonmuutoksia.

•  Kosteutta sulkeva pohjuste: käsittelyn jälkeen voidaan laatat tai 

levyt

•  Asentaa PCI-kiinnityslaasteilla (katso taulukko).

• �Hyvä tarttuvuus alustaan ja valettuihin, sekä tasoitettuihin 

pintoihin.

• �Ei sisällä liuottimia, ei aiheuta hajuhaittoja. Ei palo- ja räjähdys- 

vaaraa. Ei terveydelle haitallisia höyryjä.

•  Erittäin vähäpäästöinen PLUS, GEV-EMICODE  

EC 1 PLUS

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi 

on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja 

tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, 

että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

PCI Wadian
Kosteussulku

GEV EMICODE EC 1 PLUS 

erittäin vähäpäästöinen
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Asennus- ja tekniset tiedot

Materiaalitekniset tiedot 

Materiaali    Liuottimia sisältämätön keinohartsidispersio
Osat     1-komponenttinen
Tiheys     n. 1,2 g/cm3
Säilyvyys    vähintään 6 kuukautta; kuivassa, jäätymättä, ei saa säilyttää pysyvästi  
     yli + 30 °C:een lämpötilassa.
Toimitusmuoto    5 l:n muovikanisteri 
     Nimikkeen nro/EAN-tarkistusnumero 1890/3 
     1 l:n pystysäkki 
     Nimikkeen nro/EAN-tarkistusnumero 1881/1

Asennustiedot

Menekki 2 levityskertaan   n. 150–200 ml/m2
Riittävyys 2 levityskertaan   5 l:n kanisteri riittää n. 25–33 m2:lle 1 l:n pakkaus riittää n. 5–6,5 m²:lle
Kerroksen paksuus   n. 0,1 mm
Käsittelylämpötila   + 5 °C–+ 30 °C (alustan lämpötila)
Kovettumisaika*    n. 12 tuntia
Kuivuminen 1. levityskerran* jälkeen  n. 30 minuuttia
Kuivuminen 2. levityskerran* jälkeen  n. 12 tuntia
Laattojen asennus tai vedeneristeen* levitys n. 12 tuntia 2. levityskerran jälkeen
Kuivuneen kalvon lämpötilankestävyys enintään + 80 °C
Vesihöyryn diffuusionkestävyystekijä  n. 350 000 
(µ-arvo) 
Vastaava ilmakerroksen paksuus (sd) n. 30 m
Sekoitusaika     n. 3 min

* +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, ja alhaisemmat lämpötilat pidentävät 

näitä aikoja.

PCI Wadian vesihöyryä sulkevana pohjusteena ennen laattojen asentamista.
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Alustan esikäsittely

• Alustan on oltava puhdas ja kuiva.  Lika, rasva, öljy ja muut epä-

puhtaudet on poistettava kokonaan. Lastulevyjen tai OSB-levy-

jen kosteuspitoisuus saa olla enintään 10 %. 

 

Lastulevyn (V 100) tai OSB-levyn on oltava lattialla vähintään 25 

mm ja seinällä vähintään 19 mm paksu, ja niiden ruuvivälin on 

oltava enintään 40 cm alustarakenteeseen kiinnitettynä. Reu-

naliitoksen on oltava vähintään 8 mm. Lastulevyjen liitosten on 

oltava liimattu. Sementtipitoiset alustat kuten sementtirappaus, 

betoni yms. pitää ensiksi pohjustaa PCI Gisogrundilla sekoitus-

suhteella 1:1 vedellä laimennettuna. Antakaa pohjusteen kuivua.

PCI Wadianin käsittely

Varottava aineen joutumista kosketuksiin ihon ja silmien kanssa, ja 

käytettävä suojalaseja, jos on olemassa roiskumisen vaara.

1. Ravista tai sekoita astia hyvin ennen käyttöä.

2. Levitä PCI Wadiania siveltimellä, harjalla tai lyhytnukkaisella 

telalla pitkittäin ja poikittain pintatiiviiksi.

3. Noin 30 minuutin kuivumisen jälkeen levitetään toinen kerros.

4. Jatkokäsittelyvaiheet (esim. PCI Lastogum tai PCI Seccoral 1K 

vedeneristysjärjestelmän levittäminen tai laatoitus) voidaan 

suorittaa 2. levityskerran kuivumisen (n. 12 tunnin) jälkeen.

Huomioitavaa

• �Ei saa käsitellä alustan lämpötilan ollessa alle +5 °C tai yli +30 °C.

• Ei pidä laimentaa vedellä.

•  Alueilla, joilla on suora vesialtistus (esim. suihku, kylpyammeen 

yläpuoli, märkätilan lattia, keittiön työtaso) on ennen laattojen 

ja levyjen asennusta suoritettava vedeneristys PCI Lastogumilla 

tai PCI Seccoralilla ZDB:n ohjelehdessä “vedeneristeet” kuvatulla 

tavalla. Tiivistäkää kulmaliitokset ja lattia–seinä-liitokset PCI 

vedeneristysnauhoilla, -läpivienti- ja kulmakappaleilla. Laattojen 

ja levyjen asennus voidaan suorittaa seuraavaksi soveltuvalla 

PCI-kiinnityslaastilla, esim. PCI Nanolight.

• Älkää käyttäkö puisia alustoja ulkotiloissa eikä kosteuden 

voimakkaasti kuormittamissa paikoissa tai vesihöyryn vahvasti 

rasittamilla alueilla (esim. uimahallien suihkuissa, peseytymisti-

loissa jne.).

• �Älkää käyttäkö kaupallisissa höyrysaunoissa.

• FERMACELL Powerpanel SE -sementtilattialevyille voidaan 

PCI Wadiania sivellä suoraan; pohjustus PCI Gisogrundilla ei ole 

tällöin välttämätöntä.

• PCI Wadian -suojakerros kestää kaksinkertaisen levityksen 

jälkeen kävelyä n. 12 tunnin kuluttua.

• Välttäkää iho- ja silmäkosketusta. Käyttäkää roiskumisvaaran 

varalta (esim. sisäkattojen lähellä) suojalaseja.

•  PCI Wadianilla pohjustettuja lastulevyjä ei saa pinota suoraan 

toistensa päälle.

• �Jos vain lastulevyn etupuoli on pinnoitettu PCI Wadianilla, täytyy 

kosteuden vaikutus sulkea pois taustapuolelta.

• �Asennettaessa keraamisia tai luonnonkivilaattoja, PCI Wadian 

voidaan korvata PCI Collasticilla 

•  Puhdistakaa työkalut ja -astiat vedellä välittömästi käytön 

jälkeen.

Ohjeita turvalliseen käyttöön

Älkää antako dispersion kuivua iholle. Poistakaa kuivunut dispersio 

vedellä ja saippualla. Suojatkaa silmät roiskumisvaaran varalta. Jos

dispersiota joutuu silmään, huuhdelkaa huolellisesti vedellä. Mikäli 

silmän ärsytys ei heikkene muutamassa minuutissa, hakeutukaa 

silmälääkäriin! (Giscode D1. Lisätietoja on saatavilla PCI-käyttötur-

vatiedotteesta)

Arkkitehti- ja suunnittelijapalvelu

Kääntykää työmaakohtaisissa-kysymyksissä BestLevel Oy:n tekni-

seen tukeen. Lisätietoa ja -materiaalia saat BestLevel Oy:stä



PCI Wadian

PCI Wadianilla pohjustettujen lastulevyjen 

päälle yhteensopivia PCI-kiinnityslaasteja

1. Levitä PCI Wadiania pitkittäin ja 

poikittain pintatiiviisti alustalle.

2. Levitä toinen kerros pintatiiviisti noin 

30 minuutin kuivumisajan jälkeen.

3. PCI Wadian -erikoispohjusteen kui-

vumisen jälkeen voidaan vedeneristää 

esim. PCI Lastogum 1K vedeneristeellä.

4. ...tai sementtipohjaisella PCI Seccoral 

- vedeneristeellä.

5. PCI Polysilent -äänieristelevyillä tai 

PCI Pecilastic -vedeneristekalvolla. Tä-

män tiivistys- tai erotuskerroksen päälle 

voidaan sen kuivumisen jälkeen asentaa 

laattoja ja levyjä (katso taulukko).

seinille PCI Bicollit Classic, PCI 

Bicollit Extra

PCI Lastogumilla,

PCI Seccoral

1K:lla tai PCI Seccoral 2K

Rapidilla tiivistä-misen 

jälkeen
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