
Modernien puurakenteiden 

vedeneristäminen

Yksityiskohtaisia ratkaisuja maanvastaisille rakenteille 



Vedeneristysratkaisut puurakenteille

Puusta valmistettujen kantavien 
rakenteiden erityisominaisuudet

Suojaa kosteudelta mutta on 

vesihöyryä läpäisevä: perustuksien ja 

kulkuaukkojen tiivistämisen haaste

Kantavien rakenteiden  

juotossaumaus

Sementtipohjaiset tasoituslaastit, 

joilla matala ominaispaino, 

sisärakentamiseen
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Mitä puurakenteiden vedeneristämisessä  

on otettava huomioon? 

Rakennusvaurioiden ehkäisemiseksi, erityisesti maanvaraisten 

rakenteiden osalta, kestävä ja luotettava vedeneristys on erittäin 

tärkeä.

Sen toteuttamiseksi tarvitaan hyvää suunnittelua ja 

ammattilaisen toteutusta. Vedeneristyksessä käytetyt tuotteet 

ovat ratkaisevia rakennuksen laadun kannalta. Vain laadukkaat, 

käyttötarkoitukseen kehitetyt ja testatut tuotejärjestelmät 

takaavat, että rakennus on suojassa kosteusvaurioilta.

Miksi vedeneristäminen on niin tärkeää 

puurakentamisessa? 

Vesihöyry, pinta- ja suotovesi rasittavat puisia rakenteita ja 

aiheuttavat nopeasti vahinkoja, joiden korjaaminen on 

monimutkaista ja kallista tai jopa mahdotonta.  

Maavastaisten rakenteiden eristäminen on siksi  

suoritettava erittäin huolellisesti.

Miksi PCI:n rakennustiivisteet?

70 vuoden kokemuksella PCI Augsburg GmbH on yksi 

johtavista rakennuskemikaalien valmistajista.  

PCI on aina edustanut korkeaa tuotelaatua, erinomaista 

konsultointiosaamista ja lukuisia uraauurtavia tuoteinnovaatioita, 

kuten mineraalipohjainen joustava vedeneristelaasti 

PCI Barraseal® Turbo.

Teemme oikean vedeneristys tuotteen valinnasta todella 

helppoa. PCI keskittyy pitkäkestoisiin ja kokonaisvaltaisiin 

järjestelmäratkaisuihin. Ratkaisevaa ei ole poikkeuksellisen laaja 

valikoima. Haluamme tukea asiakkaitamme mahdollisimman 

kattavasti yksinkertaisilla ja pysyvästi turvallisilla ratkaisuilla: 

Täydellisesti toisiinsa sovitetut vedeneristämisen  

PCI-järjestelmät – juuri sopivan laaja valikoima.

©   Kiitämme Zimmerei Gerhard Bilgeri GmbH :tä kattavasta 

valmiiden rakennusten kuvamateriaalista.

PCI:n vedeneristys järjestelmät –  

kaikki edut yhdellä silmäyksellä:
 ■ Kapea tuotevalikoima helpottaa ja nopeuttaa valintaa

 ■ Monipuoliset käyttömahdollisuudet – monikäyttöiset 

materiaalit

 ■ Helppo ja kätevä käsittely

 ■ Testattu tuotelaatu

 ■ Täyttävät DIN 18533 standardin vaatimukset

 ■ Täyttävät Itävallan standardien ÖNorm 3691, ÖNorm 3692  

ja ÖNorm B 3407 vaatimukset

 ■ Täyttävät Holzforschung Austria -instituutin Puurakentamisen 

perustusliitosten suosituksen ja standardien ÖNorm B 5320 

ja ÖNorm B 2320 vaatimukset

 ■ Asiantuntevaa neuvontaa ja teknistä palvelua puhelimessa / 

chatissa tai työmaalla

 ■ Käyttäjien ja suunnittelijoiden toistuvasti palkitsemia

PCI Augsburg GmbH tarjoaa sinulle kolme erilaista ratkaisua, 

jotka kattavat rakennusmenetelmät ja käyttötilanteet 

sovellettavat määräykset ja standardit huomioon ottaen:

 ■ Mineraaliset vedeneristyslaasti järjestelmät

 ■ Itseliimautuvat bitumi-kumi kermit

 ■ Paksut bitumipinnoitteet



Rakennedetaljit

Puisten rakenteiden vedeneristäminen 
lattia- ja seinärakenteen liitoksessa
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1   Massiivipuu

2   Alaohjauspuu

3   Tasaus- ja tartuntalaasti

 PCI Repaflow® USM

4   Säänkestävä pohjuste

 PCI BT 26

5    Itseliimautuva bitumi-kumikermi 

vedeneriste

 PCI BT 21

6   Puukuitueristyslevy

7   Pohjustus- ja peiterappaus

8   Perusmuurin eristys 

9   Sokkelilaasti

10    Joustava mineraalipohjainen 

vedeneristelaasti

 PCI Barraseal® Turbo

11   HDPE eriste/vahvikenauha
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Vesihöyryä läpäisemätön sisärakentaminen

Puurakentamisen lattiaeristys 
kylmänäitseliimautuvalla kermillä 

Vesihöyryä läpäisemättömän eristyksen aikaan saaminen 

sisätiloissa lattiatasoitteen alla, erityisesti märkätiloissa, 

suihkuissa ja kylpyhuoneissa, tai kosteusherkkiä materiaaleja, 

kuten OSB-levyjä käytettäessä, on aina suuri haaste.

PCI BT 21 kylmänä itseliimautuva kermi on helppo ja turvallinen 

ratkaisu. Pinnat pohjustetaan ja kermit asetetaan limittäin.  

Myös siirtymät ja aukot voidaan tiivistää luotettavasti. 

Kulmapalat sisä- ja ulkokulmiin täydentävät valikoimaa ja 

helpottavat työtä tärkeiden yksityiskohtien kohdalla.

Taattu turvallisuus – pysyvästi kuiville alarakenteille.

Tiivistyskermi “All-weather”

PCI BT 21

kellarien, märkätilojen, terassien, 

parvekkeiden eristykseen, työstettävissä 

-5 °C saakka

Säänkestävä pohjuste

PCI BT 26

kuiville ja kosteille pinnoille

Erikois pohjuste

PCI BT 28

erityisesti alhaisille lämpötiloille ja 

kosteille pinnoille, jopa -5 °C

Perustan kulmat sisällä/ulkopuolella

PCI BT 45 ja PCI BT 46

Kulmapalat sisä- ja ulkokulmien 

luotettavaan tiivistämiseen

RADON
TIGHT
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Kiinnitä kaapelit suoraan kermiin

Vesihöyryä läpäisemätön vedeneristys 

tasoituslaastin alle

Tiivistys kapillaarisesti nousevaa kosteutta vastaan ja vesihöyrysulkuna tasoituslaastin alla

Betonilattialaatan vesihöyryä läpäisemätön eristys PCI BT 21:llä
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Puurakentamisen yksityiskohtaiset ratkaisut

Sokkeliliitosten ja lattiaan ulottuvien ikkunoiden 

tiivistäminenkylmänä itseliimautuvalla kermillä

PCI BT 21 koostuu kaksikerroksisesta, repeämättömästä 

Valéron® erityiskalvosta ja voimakkaasti liimautuvasta  

bitumi-kumkerroksesta. Materiaali on joustavaa ja notkeaa.

Tämän kylmänä itseliimautuvan kermin ilmeisimmät edut  

ovat siisti, rypytön käsittely myös kulmissa ja epätasaisilla 

pinnoilla sekä alhaisissa lämpötiloissa.

PCI-järjestelmäratkaisuna, johon kuuluu pohjusteet,  

sopivat kulmakappaleet, tiivistysnauhat, tiivistys on  

mahdollista myös yksilöllisille perustuksille – vähillä työkaluilla!

PCI BT 21 on välittömästi sateenkestävä ja rakennusmonttu 

voidaan täyttää saman tien.

Tiivistyskermi “All-weather”

PCI BT 21

kellarien, märkätilojen, terassien, 

parvekkeiden eristykseen, työstettävissä 

-5 °C saakka

Säänkestävä pohjuste

PCI BT 26

kuiville ja kosteille pinnoille

Erikoispohjuste

PCI BT 28

erityisesti alhaisille lämpötiloille ja  

kosteille pinnoille, jopa -5 °C

Perustusten kulmat sisällä/ulkopuolella

PCI BT 45 ja PCI BT 46

Kulmalistat sisä- ja ulkokulmien tarkkaan 

muodostamiseen

RADON
TIGHT
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Huomautus: 

PCI-tiivistysratkaisu kylmänä itseliimautuvilla kermeillä on erityinen 

rakennusratkaisu. Siitä on sovittava erikseen suunnittelijan/

rakentajan kanssa.



Paras muokattavuus, erittäin sopiva 

yksityiskohtien muotoiluun

Paras tarttuvuus myös puupintoihin

Lattiaan ulottuvien ikkunoiden, alimpien portaiden/reunojen tai sokkelien tiivistäminen PCI BT 21 :llä DIN 18533- 

2:n mukaisesti. Välittömästi veden- ja sateenkestävä, maaston voi täyttää viipymättä

Terassin ovien ja maavastaisten osien eristäminen DIN 18533 -standardin mukaisesti
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Yksityiskohtaiset rakennekuvat

Tiivistys puurunkorakentamisessa,  
seinät ja maanvastainen kellari

1   Puurunko eristyksellä

2   OSB-levy

3   Alaohjauspuu

4   Tasaus- ja tartuntalaasti

 PCI Repaflow® USM

5    Joustava mineraalipohjainen 

vedeneristelaasti

 PCI Barraseal® Turbo

6   Vahvikenauha

 PCI Pecitape® 120/250

7   Puukuitueristyslevy

8   Pohja- ja peitelaasti ja 

9   Perusmuurin lämmöneristys

10   Sokkelilaasti

11   HDPE eriste
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Yksityiskohtaiset rakennekuvat

Maanvastaisten kellarien ja lattiaan 
ulottuvien ikkunoiden tiivistys 

1   Puurunko eristyksellä

2   Lattiaan ulottuva ikkuna

3   Alaohjauspuu

4   Tasaus- ja tartuntalaasti

 PCI Repaflow® USM

5    Joustava mineraalipohjainen 

vedeneristyslaasti

 PCI Barraseal® Turbo

6   Vahvikenauha

 PCI Pecitape® 120/250

7   Puukuitueristyslevy

8   Pohjustus- ja peiterappaus

9   Perusmuurin lämmöneristys
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Monitaituri
Lattiaan asti ulottuva ikkunaelementti katkaisee rakennuksen 

tiiveyden varsinkin alaosastaan. Siksi on tärkeää tiivistää lattiaan 

saakka ulottuvat ikkunaelementit turvallisesti. Ensinnäkin tämä 

edellyttää hyvin elementteihin tarttuvia ja samanaikaisesti 

joustavia materiaaleja. Toisekseen sokkelin näkyvällä alueella 

tarvitaan UV-kestäviä tai laastilla pinnoitettavia materiaaleja.

Joustava vedeneristyslaasti PCI Barraseal® Turbo täyttää kaikki 

nämä vaatimukset.

Lämpöjännityksen tasaamiseksi ja poistamiseksi

Sokkeliliitosten ja lattiaan saakka 
ulottuvien ikkunoiden tiivistäminen 
mineraalipohjaisella vedeneristelaastilla

Joustava mineraalinen 

vedeneristelaasti

PCI Barraseal® Turbo

kellarin ulkoseinille, 

perustuksille ja 

betonikomponenteille

Erityis-tiivistenauha

PCI Pecitape® 250

vedenpitäviin kulma- ja 

reunaliitoksiin

Erityis-tiivistenauha

PCI Pecitape® 120

vedenpitäviin kulma- ja 

reunaliitoksiin

RADON
TIGHT

14



PCI Pecitape® 250 asennetaan tuoreeseen 

PCI Barraseal® Turbon vedeneristeeseen

Joustavan mineraalipohjaisen PCI Barraseal® Turbo  

-vedeneristeen liitos ikkunaelementtiin PCI vahvikenauhalla

Tasaa lämpöjännityksen

PCI Pecitape® 250:lla yhdessä PCI Barraseal® Turbon kanssa tiivistetyt ikkunan pielet ovat 

helposti rapattavissa, tarttuvuus on hyvä (ohjeisstus Sokkeliliitos puutalorakennuksessa)
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Moniosaiset läpiviennit taloon ja perusmuurin eristys

Yksityiskohtaiset ratkaisut  
onnistuneeseen tiivistykseen

RADON
TIGHT

MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD
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Saumojen tiivistämiseksi ja lisäsuojana lämpölaajenemisesta 

johtuvaan alustan elämiseen, vedeneristysnauhoja  

tulee käyttää lattiarajasta alkavien ovien- ja ikkunoiden 

liitoksessa rakenteeseen. Vedeneristysnauhan  

tarkoituksena on estää kosteuden siirtyminen ikkunan ja 

vedeneristeen liitoksessa. Ikkunan karmi tulee hioa,  

puhdistaa ja pohjustaa PCI Gisogrund® 404 primerilla. 

Vedeneristysnauha PCI Pecitape® 250 asennetaan 

valmisteltuun karmiin PCI Barraseal® Turbo 

vedeneristelaastilla. 

Huomautus: 

Tietoja lattiaan asti ulottuvien ikkunoiden käsittelystä löytyy 

Holzforschung Austria -instituutin Puurakentamisen 

perustusliitosten suosituksesta ja standardeista  

ÖNorm B 5320 ja ÖNorm B 2320.

PCI Barraseal® Turbon edut:
 ■ Ammattimainen ja DIN- ja ÖNorm-standardien vaatimusten 

mukainen liitos perustukseen

 ■ Hyvä tarttuvuus, leviää varmasti niin pinnoille kuin kulmiin ja 

kapeisiin väleihin

 ■ UV-säteilyä kestävä ja tasaisen harmaa PCI Barraseal® Turbo, 

saumattomasti maanpinnan reunan yli, voit jättää joko 

sellaisekseen tai maalata/rapata.

 ■ Korkea käyttövarmuus joustavan mineraalisen 

vedeneristyslaastin halkeamien korjausominaisuuksien ansiosta

 ■ Hyvä tartunta; kiinnittyy luotettavasti vedeneristysnauhoihin, 

puuhun ja bitumikermi pinnoitteisiin



PCI Barraseal® Turbo eristyslevyjen liimaamiseen kylmäasennettavien 

eristeiden, puun ja mineraalipohjaisten vedeneristeiden päälle.

PCI Barraseal® Turbon työstäminen moniosaiseen sisäänvientiin

Ympärysmuurien eristyslevyjen liimaus

PCI Barraseal® Turbo takaa eristyslevyjen turvallisen liimauksen. 

Etu: Materiaali käyttää sitoutuessaan kaiken veden ja kuivuu 

nopeasti. Perinteiset bitumiset kermit vaativat pitkän 

kuivumisajan, mutta PCI Barraseal® Turboa käytettäessä 

rakennusmonttu voidaan täyttää jo 6 tunnin kuluttua.

Huomautus: 

Eristyslevyt saa liimata vasta tiivistyksen kuivuttua.

Mikäli tiivistetään paineellista vettä vastaan (W2.1-E)  

eristyslevyt on liimattava täysialaisesti.
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Vedeneristyksen läpivienti

Rakennuksen tiivistys on aina vain niin turvallinen kuin sen 

heikoin kohta. Näin ollen, kun jotakin viedään tiivisteiden läpi, 

tulee laipparakenne valmistaa asianmukaisesti. Vanhojen 

rakennusten kunnostuksessa laippoja on vain harvoin 

entuudestaan käytetty. Myös uusissa rakennuksissa on 

varmistettava, että läpiviennit suoritetaan asianmukaisesti. 

Monet kunnat vaativat tätä. Suunnittelun ja toteutuksen 

lisäkustannukset ovat alhaiset suhteessa vahinkoriskiin,  

jos asennusta ei suoriteta oikein.

Sekä PCI Barraseal® Turbo että PCI BT 21 voidaan kiinnittää 

moderniin liimalaippaan, esim. firmalta Hauff. Tätä varten laipan 

pintaa tulee karhentaa hieman ja puhdistaa. Materiaalien 

tiivistäminen voidaan suorittaa suoraan laipalla ilman erillistä 

pohjustusta.



Kitkapitoisten liitosten luominen 

Välttämätön puurakentamisessa: 
Varhaisluja, kutistumaton valulaasti

Sementtipohjainen valulaasti

PCI Repaflow®

erittäin juokseva ja 

kutistumiskompensoitu

 ■ Valukorkeuksiin 5 – 100 mm

 ■ Poista muottilaudoitus noin 12 tunnin 

kuluttua

Pika-asennuslaasti

PCI Repaflow® Turbo

tarkastuskaivoille, metallikaiteille ja 

valmiille betonielementeille

 ■ Reikien ja syvennysten valamiseen 

5 – 50 mm

 ■ Kovettumisaika noin 30 minuuttia

Valumaton, kutistumaton laasti

PCI Repaflow® USM

rakennuspuiden aluslaastiksi

 ■ Kerrospaksuuksille 15 – 50 mm

Kantavien osien, tukien ja 

pylväiden onkaloton valaminen

Kun puutaloja ja erilaisia kehikkorakenteita pystytetään ja 

kootaan, täytyy esivalmisteltuja rakennuselementtejä asentaa  

ja kiinnittää lyhyessä ajassa. Aikapaine on suuri ja sään 

vaikutukset valtavat.

Nopeaa rakennustyötä varten tarvitaan varhaislujaa 

kutistumatonta valulaastia, jolla betoni- ja puuelementit, palkin 

kannattimet, aluslaatat, tuet ja kehykset voidaan kiinnittää lujasti 

ja onkaloitta valaen.
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Nosta tukipilarit ja kiinnitä ne pystysuunnassa

Vain turvallinen, rakenneluja laasti, esimerkiksi PCI Repaflow® takaa halutun vakauden Puurunkorakenteen aluslaastiksi  
PCI Repaflow® USM

Valmiiksi valettu tukipilari
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Sisäkerrosten rakentaminen ja vanhojen rakennusten kunnostaminen

Kevyt sementtipohjainen tasoituslaasti 
puurakenteille, matala ominaispaino 

Erityispiirteet

PCI on kehittänyt kevyiden täyteaineiden pohjalta uuden 

kevyttasoitteen, jonka ominaispaino on noin 50 prosenttia 

perinteisiä tasoituslaasteja kevyempi. Lattiatasoitteen valajalle, 

kunnostajalle ja laatoittajalle tämä tarkoittaa: Lattian 

tasoitustöitä voidaan tehdä ongelmitta sielläkin, missä 

kokonaismassalla on keskeinen rooli. Tämä koskee esimerkiksi 

puisia kattopalkkeja ja puulautalattioita sekä staattisesti kriittisiä 

alustoja sisällä ja ulkona sekä märkätiloissa.  

Tämä tekee vanhojen rakennusten kunnostamisesta ja 

muutosrakentamisesta helpompaa suunnitella ja toteuttaa.

Uuden kevyen valmistasoitteen PCI Novoment® Light 

kutistuminen on niin pientä ja taivutuslujuus niin hyvä,  

että hajoaminen reunoilla tulee lähes mahdottomaksi.

Kevyt valmistasoitelaasti

PCI Novoment® Light

sementtipohjaisille 

tasoitteille matalla 

ominaispainolla
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PCI Novoment® Lightin ominaisuudet:
 ■ Sisä- ja ulkokäyttöön

 ■ Menekki: 10 kg jauhetta/m2 ja cm

 ■ Testattu DIN EN 13813 mukaisesti: CT-C20-F4

 ■ Erittäin vähäpäästöinen, GEV-EMICODE EC1 PLUS

 ■ Kävelykelpoinen 6 tunnin kuluttua,  

päällystettävissä 1 päivän kuluttua

 ■ Kerrospaksuus: 

alustaan liimattuna: 20 – 80 mm 

lämmöneristeiden päälle / kelluvana: 40 – 80 mm



Kosteudenkestävä – soveltuu jatkuvasti 

markiin tiloihin

Viimeisteltävissä tunnin kuluttua, kuivuu nopeasti, 

kävelykelpoinen jo 6 tunnin kuluttua

Pintaa ei juurikaan tarvitse tasoittaa linjeroinnin jälkeen

Matala tiheys – ihanteellinen vanhojen rakennusten kunnostukseen ja myöhempiin laajennuksiin

21



Aiemmat stressiluokat DIN 18195 

standardin mukaan tai rakennuksen 

valvonnan säätelemät alueet 

Uusi stressiluokka

DIN 18533 -standardin mukaisesti (maavastaisten osien tiivistys)

Direktiivit Käyttökohteet Veden altistusluokka Kuvaus 

Standardin mukaiset 

PCI-tuotteet

(kuivakerroksen 

paksuus / menekki)

DIN 18195-4 Maaperän W1.1-E Kerääntymätön:

Maaperän kosteus ja paineeton vesi 

maavastaisilla seinillä ja lattialevyillä,  

kun maaperä on erittäin vettä läpäisevä

• PCI Pecimor
® 1K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI Pecimor® 2K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI BT 21 

   (kermin paksuus)

•  PCI Barraseal
® Turbo 

   (2 mm / n. 2,5 kg/m²)

DIN 18195-4 Kerääntymätön

suotovesi

W1.2-E Kerääntymätön viemäröinnillä:

Paineeton vesi maavastaisilla seinillä ja 

lattialevyillä, kun maaperä on heikosti vettä 

läpäisevä ja viemäröity

Itävalta:

Täyttää ÖNorm B 3692 (paineeton vesi) 

KMB:n vaatimukset EN 15814 mukaisesti

• PCI Pecimor
® 1K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI Pecimor® 2K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI BT 21 

   (kermin paksuus)

•  PCI Barraseal
® Turbo 

   (2 mm / n. 2,5 kg/m²)

DIN 18195-6 Kertyvä suotovesi ja

paineellinen vesi

W2.1-E Paineellinen vesi:

Tilanne 1:

Paineellisen veden kohtalainen vaikutus, 

kerääntynyttä vettä < 3 m ja sitoutumissyvyys 

maaperässä enintään 3 m asti 

Tilanne 2:

Paineellisen veden kohtalainen vaikutus, 

pohjavettä 3 m upotussyvyyteen saakka ja 

mikä tahansa sitoutumissyvyys maaperässä 

Tilanne 3:

Paineellisen veden kohtalainen vaikutus 

tulvavedellä 3 m saakka ja

sitoutumissyvyys maaperässä enintään 3 m

• PCI Pecimor
® 2K

   (≥ 4 mm / n. 5,0 l/m²)

Huomautus: 

PCI Barraseal® Turbon 

käyttö mahdollista 

vain MDS:n 

paineellisen veden 

testausperiaatteiden 

perusteella. Siitä on 

sovittava erikseen.

(2,5 mm / n. 3,2 kg/m²)

Pohjavesi / 

tulvaveden korkeus

k > 10-4 m/s

Pintavesi

k < 10-4 m/s

Pintavesi

Pohjavesi / 

tulvaveden korkeus

< 3 m

Vedenepitävä 

betonirakenne

Pohjavesi / 

tulvaveden korkeus

Vanhat ja uudet määräykset maavastaisten osien tiivistämisestä (DIN 18533):

Rakennusten tiivisteiden suunnittelua ja suoritusta koskevien ÖNorm B 3692 ja ÖNorm B 3691 -standardien voimassa oleva versio.

Maavastaisten osien tiivistäminen

Vanhan ja uuden  

normin vertailu
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Aiemmat stressiluokat DIN 18195 

standardin mukaan tai rakennuksen 

valvonnan säätelemät alueet

Uusi stressiluokka

DIN 18533 -standardin mukaisesti (maavastaisten osien tiivistys)

Direktiivit Käyttökohteet Veden altistusluokka Kuvaus 

Standardin mukaiset 

PCI-tuotteet

(kuivakerroksen 

paksuus / menekki)

DIN 18195-5 Paineetonta vettä 

kaltevalla tai 

vaakasuoralla pinnalla, 

korkeintaan

Kertymäkorkeus  

10 cm

W3-E Paineetonta vettä maan peittämällä laatalla, 

kertymäkorkeus 10 cm

• PCI Pecimor
® 2K

   (≥ 4 mm / n. 5,0 l/m²)

Huomautus: 

PCI Barraseal® Turbo 

käyttö mahdollista 

vain MDS:n 

paineellisen veden 

testausperiaatteiden 

perusteella. Siitä on 

sovittava erikseen

(2,5 mm / n. 3,2 kg/m²)

DIN 18195-4 Roiskeita

Sokkelialue

W4-E Roiskevesi ja maaperän kosteus 

seinäpohjassa:

Tilanne:

Vettä seinän pohjalla, yksikuorinen 

tiilimuuraus, kellari

• PCI Pecimor
® 1K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI Pecimor® 2K

   (≥ 3 mm / n. 4,0 l/m²)

• PCI BT 21

   (kermin paksuus)

•  PCI Barraseal
® Turbo 

   (2 mm / n. 2,5 kg/m²)

DIN 18195-4 Vaakasuora tiivistys 

seiniin ja niiden alle

W4-E Kapillaarivettä seinissä ja niiden alla • PCI Barraseal® Turbo 

   (2 mm / n. 2,5 kg/m²)

• PCI BT 21

    (ilman sivuttaista 

maanpainetta, 

kermin paksuus)

Pohjavesi / 

tulvaveden korkeus

Pintavesi

 3
0
 c

m

20 cm

30 cm

Uusi tiivistestandardi DIN 18533 on ollut voimassa heinäkuusta 

2017 lähtien ja korvaa vanhan tiivistestandardin DIN 18195 

kaikilta osista. Bitumipohjaisten tiivisteiden lisäksi, jotka olivat jo 

osa aiempaa standardia, uusi standardi kattaa myös joustavat 

mineraaliset vedeneristyslaastit.

DIN 18533 koskee maavastaisia seinä- ja lattiapintoja, 

seinäleikkauksia ja sokkelialueita sekä avoimella rakennustavalla 

toteutettuja maanalaisia rakennuksia.

Itävallassa voidaan sopia DIN 18533 -standardin käytöstä 

samoin kuin ÖNorm B 3691, ÖNorm B 3692, ÖNorm B 3407  

ja Önorm B 2320 -standardien ja ja Itävallan laattayhdistyksen 

tiedotteiden käytöstä, ja toteuttaa niihin viitaten.

Muussa tapauksessa poikkeamista on sovittava suunnittelijan  

ja asiakkaan kanssa erikoisrakenteena.
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MEETS NEW

WATERPROOFING 

STANDARD

Tuotteiden yleiskuva

Rakennuksen tiivistys

Pohjusteet Bitumipinnoite

Tuote PCI Pecimor® 

Betongrund

PCI  

Pecimor® F

PCI BT 26 PCI BT 28 PCI  

Pecimor® 1K

PCI Pecimor® 2K

   

Materiaalipohja Jauheseos Bitumi Bitumi-
kumiemulsio

Kumi Bitumi 2K bitumi / sementti

Käyttö

Kerrospaksuus Suojaavana 
bitumipinno-
itteena,  
kaksi 
kerrosta  
0,3 mm

Veden 
altistusluokka 
W1-E, W4-E

Kuivakerroksen 
paksuus 
vähintään  
3 mm

Veden altistusluokka 
W1-E, W4-E, 
kuivakerroksen paksuus 
vähintään 3 mm Veden 
altistusluokka W2.1-E, 
W3-E, kuivakerroksen 
paksuus vähintään 4 mm

Sateenkestävä* työstetään 
märkää märälle

2 tuntia 1 tunti +23 °C:n lämpötilassa 
n. 30 min
-5 °C:n lämpötilaan 
saakka n. 2

5 tuntia 4 tuntia

Kuormitettavissa* 1 päivä 1 – 3 tuntia katso yllä 4 päivää 2 päivää

Tekniset tiedot

Standardit ja 

määräykset
DIN 18533 
Veden 
altistusluokka  
W1-E, W4-E

DIN 18533 
Veden altistusluokka  
W1-E, W2.1-E, W3-E, 
W4-E

ÖNorm 3691, ÖNorm 3692  

yleinen 
rakennustarkastustodistus 
PG-ÜBB:n ja PG-FBB:n 
mukaisesti

Radontiiviyden testi

Menekki n. 100–250 ml 
/ m² (jauhe,
n. 30 g/cm²)

ohentamatta  
n. 250–300 
ml / m², 1:5 
ohennuksella 
n. 50 ml / m²

> +5 °C = 
n.150 g / m²

< +5 °C = 
n. 300 g / m²

n. 120 – 
300 g / m²

Märkäkerroksen 
paksuus 4 mm
(kuivakerroksen 
paksuus 3 mm) 
n. 4 l / m²

Veden altistusluokka  
W1-E, W4-E

Märkäkerroksen paksuus 
4 mm (kuivakerroksen 
paksuus 3 mm) n. 4 l / m², 
veden altistusluokka 
W2.1-E, W3-E  
Märkäkerroksen paksuus 
5 mm (kuivakerroksen 
paksuus 4 mm) n. 5 l / m²

RADON
TIGHT
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Itseliimautuva eristekermi Mineraalinen vedeneristyslaasti Vedeneristyskalvo Tiivistenauha

PCI BT 21 PCI Barraseal® PCI Barraseal® Turbo PCI Pecilastic® W PCI Pecitape® 

120 / 250

 

Repeämätön Valéron® 
-erikoiskalvopinnoitettu, 
voimakkaasti liimautuva 
bitumi-kumi vedeneristekermi

Sementti-
dispersioseos,
jäykkä, 
sulfaattiresistentti

2K sementti / dispersio, 
joustava, nopea

molemmilta puolilta 
kuitupinnoitettu 
polyetyleenikalvo

kuitupinnoitettu 
kuminauha

Kermin paksuus 1,5 mm Kuivakerroksen 
paksuus, kun 
maanperä on kostea, 
vähintään 2 mm
paineellinen veden 
kanssa vähintään 
3,5 mm

rakennustiivisteenä  
(W1-E, W4-E) n. 2 mm  
kuivakerroksen paksuus 

Kermin paksuus 
1,5 mm

Kermin paksuus 
1,5 mm

välittömästi 1 päivä 4 tuntia välittömästi välittömästi

välittömästi (-5 että +30 °C) 3 päivää 3 päivää välittömästi välittömästi

DIN 18533  
Veden altistusluokka  
W1-E, W4-E

DIN EN 13969, 
DIN EN 14967

ÖNorm 3691, ÖNorm 3692 

Radontiiviyden testi

DIN 18535 
Veden altistusluokka  
W1-B, W2-B

yleinen 
rakennusvalvonnan 
testaustodistus 
PG-MDS:n mukaan

WTA-testattu 
sisätiivistys

DIN 18533 Veden altistusluokka  
W1-E, W4-E

DIN 18535 Veden altistusluokka  
W1-B, W2-B

yleinen 
rakennustarkastustodistus 
PG-MDS pintasuojauksen 
mukaisesti 
DIN EN 1504, Rili SIB OS 5b

Radontiiviyden testi

DIN 18534  
Veden 
altistusluokat 
W0-I, W1-I, W2-I

DIN 18534  
Veden 
altistusluokat  
W0-I, W1-I, 

W2-I, W3-I 

DIN 18534

DIN 18531-5 

DIN 18535

n. 1,1 m pro m² 3,2 kg / m² 2 mm  
paksuisella 
kuivakerroksella 
(maaperän kosteus)
5,6 kg / m² 3,5 mm 
paksuisella 
kuivakerroksella 
(paineellista vettä 
säiliössä)

2,5 kg / m² 2,0 mm paksuisella 
kuivakerroksella (W1-E, W4-E 

ja pintasuojaus OS 5b) 
3,2 kg / m² 2,5 mm  
paksuisella kuivakerroksella 
(paineellista vettä PG-MDS:n 
mukaan)

n. 1,1 m / m² n. 1,1 m / m

* 23 °C:ssa ja 50% suhteellisella ilmankosteudella

RADON
TIGHT

RADON
TIGHT
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Tuotteiden yleiskuva

Valulaasti / kevyttasoite

Valulaasti

Tuote PCI Repaflow® Turbo PCI Repaflow® PCI Repaflow® Plus

Tuotekuvaus sementtipohjainen, nopea sementtipohjainen, valulaasti sementtipohjainen, valubetoni

Käyttö

Kerrospaksuus 5 – 50 mm 

(sekoitettuna 50 – 100 mm)

5 – 100 mm 40 – 150 mm

Muotti poistettavissa 30 minuuttia 12 tuntia 12 tuntia

Kuormitettavissa 1 tunti 1 päivä 1 päivä

Tekniset tiedot

DIN EN -sertifiointi DIN EN 13813 DIN EN 1504-6 DIN EN 1504-6

DAfStb-käytäntö kyllä kyllä

Puristuslujuus 

7 vuorokauden kuluttua*

≥ 35 N / mm² ≥ 80 N / mm² ≥ 85 N / mm²

Taivutusvetolujuus 

7 vuorokauden jälkeen*

≥ 10 N / mm² ≥ 10 N / mm²

Menekki n. 1,7 kg / m² 

kerrospaksuuden mm kohti

n. 1,9 kg / m²

kerrospaksuuden mm kohti

n. 2,0  kg / m² 

kerrospaksuuden mm kohti
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Kevyttasoite

PCI Repaflow® EP Plus PCI Repaflow® USM PCI Novoment® Light

epoksi, 3-komponenttinen sementtipohjainen, valumaton sementtipohjainen, kevyt

10 – 100 mm 15 – 50 mm 

(sekoitettuna 50 – 80 mm)

Alustaan liimattuna: 20 – 80 mm  

Eristelevyjen päälle / kelluvana: 40 – 80 mm

8 tuntia 10 tuntia 6 tuntia

3 – 7 päivää 1 päivä 1 – 3 päivää

DIN EN 1504-6 DIN EN 13813 valumaton

≥ 80 N / mm² ≥ 65 N / mm² ≥ 20 N / mm² (28 vuorokauden kuluttua)

≥ 28 N / mm² ≥ 4 N / mm² (28 vuorokauden kuluttua)

n. 1,9 kg / m² 

kerrospaksuuden mm kohti

n. 2,0 kg / m² 

kerrospaksuuden mm kohti

n. 1,0 kg / m² 

kerrospaksuuden mm kohti

* 23 °C:ssa ja 50% suhteellisella ilmankosteudella
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PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg

Germany

Phone +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-459

www.pci-augsburg.de

BestLevel Oy

Kiitoradantie 9

FI-01530 Vantaa

Gsm. +35840-6853999

www.bestlevel.fi


