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PCI POWERBOARD PELTIELEMENTTIKYLPYHUONEEN SANEERAUS  

 

Tämä on yleinen korjausohje ja jokainen kohde pitää arvioida erikseen ennen työn aloitusta. 

 

 

PELTIELEMENTTISEINIEN 

VALMISTELU: Alustan pitää olla riittävän jäykkä, tukeva, sekä puhdistettu 

 mahdollisista epäpuhtauksista.  Vanha muovipinnoite on 

puhdistettava huolellisesti BL emäksisellä yleispesuaineella, 

pesuaineen ohjeita seuraten.  

  

Puhdistetulle alustalle liimataan PCI Pecitape Silent (5x50mm) 

tarrakiinnitteiset irrotuskaistat, joiden tehtävä on mahdollistaa 

PCI PowerBoard märkätilalevyn ja pellin välissä tarvittava 

tuulettuminen. Jos irrotuskaista toteutetaan vaakaan, 

irrotuskaistaan tulee jättää “aukkoja”, joka mahdollistaa 

pystysuuntaisen tuulettumisen. Irroituskaistat tulee asentaa 

300mm tai 600mm jaolla, riippuen käytettävän PowerBoard-

levyn paksuudesta (300mm jako = 10mm levy / 600mm jako = 

20m levy). Peltikylpyhuone-elementtirakenteen mahdollistaessa 

tuulettumisen ns. elementin väli-/yläpohjaan ja josta 

tuulettuminen jatkuu edelleen eteenpäin, toteutetaan 

elementteihin “tuuletusreiät seuraavasti” (kun levyt asennetaan 

vaakaan):  

Alimmaisen irrotuskaistavälin jokaiseen peltikasettiin porataan 

10–12 mm tuuletusreikä.  

Kun tuulettuminen väli-/yläpohjaan ei ole mahdollista, 

toteutetaan tuuletusreiät seuraavasti: 

Jokaiseen irroituskaistavälin jokaiseen peltikasettiin porataan 

10–12 mm reiät. 

 

Huomio myös tulevia kalusteasennuksia varten tarvittavat 

lisätuet ennen levytystä.   
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PCI POWERBOARD- 

LEVYJEN ASENTAMINEN: Toteuta levyihin tarvittavat läpiviennit sopivalla poralla. 

Suorakaiteen muotoiset läpiviennit voidaan toteuttaa esim. 

mattopuukolla. Huomioi, että levyreunat eivät saa jäädä “tyhjän 

päälle”. 

Peltikasettiseinän alareunan ja betonilattian välinen rako 

toteutetaan leikkaamalla PCI PowerBoard levystä sopivan 

levyinen soiro, joka liimataan alustaan PCI Pecitape Bond liimalla. 

Vaihtoehtoisesti rako voidaan täyttää myös PCI Nanocret R2 

yleiskorjaus ja tasoituslaastilla (3-100m), PCI Nanocret FC 

hienotasoitteella (0-10mm), tai PCI Pericret oikaisulaastilla (3-

20mm). 

PCI PowerBoard – levyt kiinnitetään peltikasettiseinään 

irrotuskaistan kohdalta itseporautuvilla uppokantaruuveilla ja 

PowerBoard-aluslevyillä vähintään 5 kpl / m², vastaten 8 kpl / 

levy / 1,5 m². Huomioi, että kiinnityskohta ei osu peltikasettien 

väliseen saumaan. Levytys jätetään irti lattiapinnasta n. 3-5 mm 

ja rako täytetään PCI Pecitape Bond liimamassalla.  

 

 

SEINIEN VEDENERISTYS: Vedeneristys toteutetaan PCI Lastogum vedeneristeellä kahdella 

levityskerralla niin, että kokonaismenekkekki on ~1,1-1,2 kg/m2.  

 

Ensin asennetaan vahvistusnauha PCI Fibertape tai PCI Pecitape 

Object, nurkkiin ja levysaumoihin. Nauha asennetaan märkään 

vedeneristeeseen jonka jälkeen sivellään vedeneristettä vielä 

nauhan päälle. Käytettäessä PCI Pecitape Object-nauhaa, päälle 

sivelyä ei tarvitse toteuttaa. 

Läpivientien, tiivistykset toteutetaan käyttämällä PCI Pecitape 

läpivientikappaleita. Läpivientiin sivellään vedeneristettä, 

vahvikepala painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen ja 

sivellään huolellisesti vedeneristeellä.  
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LATTIAN VEDENERISTYS: Lattiasta poistetaan vanhat pinnoitteet, liimajäämät yms. 

tartuntaa heikentävät kerrokset. Jos lattiakaivo pitää vaihtaa 

moderniksi, mahdolliset roilot täytetään PCI Nanocret R2 

korjausmassalla (3-100 mm). Tarvittaessa viimeistelytasoitukset 

PCI STL-39-, tai PCI Nanocret FC tasoitteella. 

 

 Lattialämmitys: 

Jos kohteeseen asennetaan lattialämmityskaapeli tai 

lämpömatto, kiinnitetään se huolellisesti pohjustettuun alustaan. 

Kaapeli peitetään PCI Periplan CF 35 tasoitteella. 

 PCI Periplan tasoite on kävelynkestävä ~3 h kuluttua. Jos pinta 

kaipaa viimeistelyä se voidaan tehdä pastamaisella PCI STL-39 

(0,5-50mm)-, tai PCI Nanocret FC tasoitteella mattakostealle 

CF35 pinnalle ilman pohjustusta. Alustan täysin kuivuttua 

välipohjustus Gisogrund laimennettuna 1:1 vedellä. 

 Kaapeli voidaan peittää myös PCI Nanocret FC/R2/Pericret 

tasoitteella huomioiden, että kaapelin ympärille ei jää 

ilmataskuja.  

 

Pohjustus 

Lattia pohjustetaan 1:3 ohennetulla PCI Gisogrund 404 tiiviiden 

pintojen pohjusteella, tai 1:1 ohennetulla PCI Gisogrund 

pohjusteella. 

 

 Vedeneristys: 

 Vedeneristys tehdään PCI Lastogum vedeneristeellä kahdella 

levityskerralla niin, että yhteismenekki on ~1,1-1,2 kg/m2, 

kuivakalvon paksuus 0,5 mm (seinä/lattia) 

 

Ensimmäisen telauksen yhteydessä asennetaan vahvistusnauha 

PCI Fibertape tai Pecitape Object lattianurkkiin. Nauha 

asennetaan märkään vedeneristeeseen jonka jälkeen sivellään 
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vedeneristettä vielä nauhan päälle. Käytettäessä PCI Pecitape 

Object-nauhaa, päälle sivelyä ei tarvitse toteuttaa. 

Lattiakaivon tiivistys suoritetaan itseliimautuvalla PCI-

kaivolaipalla. Laippa asennetaan huolellisesti kuivuneeseen, 

pohjustettuun alustaan ja leikataan noin 30 mm kaivon  

 

 

halkaisijaa pienempi reikä. Tämän jälkeen laippa 

painellaan/esivenytetään kaivon sisään ja laippa vedeneristetään 

sen jälkeen normaalisti kahdella levityskerralla. Kiilarengas 

painetaa paikoilleen, kun vedeneriste on kuivunut ja leikataan 

ylimääräinen näkyviin jäävä osa pois. 

 

 

 

LAATOITUS: Laatoitus suoritetaan EN12004 normin mukaan parannetuilla 

ominaisuuksilla varustetulla C2 TES1 (E = pidennetty avoaika, T = 

valumaton, S1 joustoluokka) PCI Nanolight kiinnityslaastilla. 

  

Laatat saumataan PCI Nanofug saumalaastilla 1-10 mm, yli 

10mm saumoissa saumalaastiin lisätään 25 % kvartsihiekkaa 

0,1-0,4 mm, tai PCI Nanofug Premium saumalaastilla. 

 

Nurkat, liikuntasaumat ja läpiviennit tiivistetään PCI Silcoferm S 

silikonilla. 

 

Mahdollinen lattialämmitys kytketään päälle ~24h kuluttua 

saumauksesta 20 °C ja nostetaan varovasti lämpöä 5 °C /h aina 

30 °C saakka. Varmista, että lämpötila lämmitysjärjestelmässä ei 

nouse yli 40 °C. 

 

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

suhteen ! 

 

 

 


