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Työohje

AquaStop  
vedeneristys
Täydellinen vedeneristysjärjestelmä 
vedeneristyksen muodostamiseen 
alustasta laattojen kiinnitykseen 
saakka
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Tarkista, että rakenteellinen jäännöskosteus 
on alle 90 % RH. Kosteusvaurioituneelle betonille 
suositellaan raja-arvoa 85 % RH. Mittaus suoritetaan 
porareikämittauksella mittasyvyydestä A.

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja tasainen. 
Betonialustalta on poistettava sementtiliima. Alus-
taksi soveltuu betoni, muurattu rakenne, märkätilo-
ihin soveltuva rakennuslevy tai tasoite. Filmivaneri ei 
ole soveltuva alustamateriaali.

Ennen työn aloittamista:

Työohje:
Läpiviennit seinissä tiivistetään WetStop C -putkiläpi-
vientikappaleilla. Paina soveltuvan kokoinen WetStop 
C  -läpivientikappale putken päälle, jätä kappale irti 

alustasta. Levitä vedeneristettä läpiviennin alueelle ja paina 
WetStop C -läpivientikappale paikoilleen. Poista kaikki ilma 
läpivientikappaleen alta ja levitä vedeneristettä läpiviennin 
päälle.

WetStop MP läpivientikappaleet:

1. WetStop C  
10-32 mm putket

2. WetStop C 
33-60 mm putket

3. WetStop C 
70-112 mm putket

Vaihtoehtoisesti läpiviennit voidaan  
tehdä vedeneristenauhasta.

Huokoiset, imevät seinäpinnat pohjust-
etaan 1:3 vedellä laimennettuna Casco 
Universal Primer -pohjusteella leveällä 

siveltimellä tai harjalla. Kartonkipintaiset kipsilevyt 
pohjustetaan 1:1 vedellä laimennetulla pohjusteella. 
Pohjusteen tulee kuivua 1-2 tuntia ennen vedeneri-
stämistä. Lattialämmitysjärjestelmät asennetaan 
aina vedeneristeen alapuolelle valmistajan ohjei-
den mukaan. Lattialämmityskaapelit tasoitetaan 
Casco ThermoPlan, Casco Floor Expert EF -tasoit-
teella tai Schönox CLS -kaatotasoitteella. Imemät-
tömät pinnat pohjustetaan laimentamattomalla 
Casco VD SuperGrip -pohjusteella.

Levitä AquaStop vedeneristettä pystynurkkiin ja 
levysaumoihin telalla/siveltimellä. Paina vedene-

ristenauha kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen ja telaa/sivele 
vedeneristettä nauhan päälle siten, että nauha kastuu läpi. 
Vaihtoehtoisesti nauhoittamiseen voidaan käyttää vesi- ja 
höyrytiivistä WetStop KL -nauhaa.

Pystynurkkien levysaumojen ja läpivientien tiivistä-
misen jälkeen seinät vedeneristetään kauttaaltaan 
AquaStop vedeneristeellä. AquaStop vedeneristeen 

vaadittu kuivakalvonpaksuus 0,4 mm toteutetaan aina kah-
della erillisellä levityskerralla. 

1. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika n. 3 tuntia.
2. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika  

vähintään 5 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. 

Vedeneristeen kokonaismenekki, jolla vaadittu kuivakalvon-
paksuus 0,4 mm toteutuu on 0,7 l/m² tai 1100 g/m². Menekkiin 
ei ole otettu mukaan nauhoituksiin kuluvaa vedeneristettä, 
alustan epätasaisuutta eikä työvälinei-
siin jäävää vedeneristettä.

Seinä laatoitetaan tarkoitukseen 
soveltuvalla Casco Kiinnitys-
laastilla (katso valintataulukko 
esitteen toiselta puolelta) ennen 
lattian vedeneristystyön aloitta-
mista, jotta lattian vedeneristys-
kerros ei vaurioidu. Mikäli käytät 
ns. aloitusrimaa apuna laatoi-
tuksen alarivillä, aloita laatoitus 
toiseksi alimmalta laattariviltä 
vähintään 10cm lattiasta.  
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Muista vedeneristää myös apuriman kiinnityskohdat, mikäli 
olet käyttänyt ruuveja. Seinälaatoituksen jälkeen pohjusteta-
an huokoiset/imevät lattiapinnat (tasoite/betoni) 1:3 vedellä 
laimennetulla Casco Universal Primer -pohjusteella leveällä 
siveltimellä tai harjalla. Pohjusteen tulee kuivua 1-2 tuntia en-
nen vedeneristyksen aloittamista.

Lattian vedeneristäminen aloiteta-
an seinän ja lattian liitoskohdas-
ta. Nurkkiin asennetaan WetStop 

sisäkulmakappaleet. Käytä ulkonurkissa 
WetStop ulkokulmakappaleita. Nurkkakap-
paleet asennetaan tuoreeseen vedeneriste-
eseen. Nurkkakappaleet voidaan muotoilla 
myös asentajan toimesta vedeneriste-
nauhoista (katso leikkausmallit vierestä).

Seinän ja lattian liitoskohtaan asennetaan 
WetStop KL -nauha tai Vedeneristenauha. 
Jatkettaessa nauhaa tai sen liittyessä nurk-
kakappaleeseen, on vaadittava limitysmit-
ta 5 cm.

Lattiassa olevat läpiviennit tiivistetään 
WetStop MP putkenläpivientikappaleilla sam-
alla tekniikalla kuin seinällä oleva läpiviennit.

ulkokulma

sisäkulma

Seinän ja lattian liitoskohtien, läpivientien sekä lattia-
kaivon tiivistämisen jälkeen lattiat vedeneristetään 
kauttaaltaan AquaStop vedeneristeellä. AquaStop 

vedeneristeen vaadittu kuivakalvonpaksuus 0,4 mm toteut-
etaan aina kahdella erillisellä levityskerralla. 

1. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika n. 3 tuntia.
2. levityskerta: 0,35l/m² tai 550 g/m². Kuivumisaika vähintään 5 

tuntia ennen laatoituksen aloittamista. 

Vedeneristeen kokonaismenekki, jolla vaadittu kuivakalvon-
paksuus 0,4 mm toteutuu on 0,7 l/m² tai 1100 g/m².

Vedeneristeen kuivuttua, ennen laatoituksen aloittamista 
asenna kaivoon kiristysrengas paikoilleen. Leikkaa läpivien-
tikappaleeseen n. 50 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. 
Paina kaivoon kuuluva kiristysrengas paikoilleen ja leikkaa 
kiristysrenkaan alta näkyviin jäävä läpivientikappaleen helma 
pois. Vedeneristettä ei saa jäädä näkyviin, vaan se on peitett-
ävä kiinnityslaastilla tai saumalaastilla. Tutustu tarvittaessa 
kaivonvalmistajan ohjeistukseen!

Seinästä puuttuva alarivin laatoitus, lattialaatat ja lattiakaivon 
neliökansi kiinnitetään vedeneristeen päälle tarkoitukseen 
soveltuvalla Casco Kiinnityslaastilla (katso valintataulukko). 
Tarkista käytetyn kiinnityslaastin minimikuivumisaika ennen 
saumausta kiinnityslaastin tuotetiedoista. Laattojen saumaus 
seinä- ja lattiapinnoilla tehdään Casco Design Premium 
Saumauslaastilla. Liian aikainen pesu/liiallinen vesimäärä 
saumalaastin pintaa pestessä aiheuttaa värieroja valmiissa 
saumapinnassa. Elastinen saumaus, seinien kulmat, seinien 
ja lattian rajapinnat saumataan Casco Saniteettisilikonilla tai 
Casco AquaSeal massalla.

Lattiakaivossa käytetään omaa Wetstop MG kaivo-
kappaletta.Voit levittää kaivokappaleen ohuesti 
siveltyyn vedeneristeeseen tai suoraan pohjustuksen 

päälle. Poista läpivientikappaleesta toinen puoli taustapape-
rista ja asenna läpivientikappale keskitetysti kaivoon nähden. 
Poista toinen puoli suojapaperista ja hierrä läpivienti kiinni 
siten, että kaikki ilma poistuu läpivientikappaleen alta. Leikkaa 
lopuksi keskelle kaivoa n. 2 cm halkaisijaltaan oleva reikä.
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Casco kiinnityslaastit
Tuote ja tuotekuvaus Kiinnitettävät  

materiaalit
Värjääntymättömät ja 
vääntymättömät

Saumattavissa/ 
Käveltävissä 
aikaisintaan 
(+20ºC, RH 50%)

Astia- 
aika 
(+20ºC,  
RH 50%)

Menekki Käyttöalue Luokitukset

Multifix SuperFlex
S2-luokiteltu
Joustava
Valumaton
Kuituvahvistettu

Keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat
Mosaiikkilaatat
Puristelaatat
+ Luonnonkivet

n. 24 h

Ulkona
n. 48 h

n. 1 h n. 2,1-3,1 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat ja seinät, märkätilat,
uima-altaat,  
sisätiloissa laattaa laatalle,  
peltielementtikylpyhuoneet

Multifix
M1-luokiteltu
Polymeerivahvennettu
Valumaton
Kuituvahvistettu

Keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat

n. 24 h

Ulkona
n. 48 h

n. 4 h n. 2,1-3,1 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat ja seinät, märkätilat

Multifix Rapid 
Nopea
Valumaton

Keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat
Mosaiikkilaatat

n. 3 h

Ulkona
n. 12 h

n. 45 min n. 2,1-3,1 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat ja seinät, märkätilat

Multifix Premium
Pölysidottu, 30% riittoisampi
M1-luokiteltu
Valumaton 
Joustava

Keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat
+ Luonnonkivet

n. 16 h

Ulkona
n. 48 h

n. 3 h n. 1,7-2,4 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat ja seinät, märkätilat, 
sisätiloissa laattaa laatalle

Multifix White 
Pölysidottu, valkoinen
Joustava
Valumaton

Keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat
Lasimosaiikkilaatat
+ Luonnonkivet

n. 24 h

Ulkona
n.48 h

n. 3h 2,5-3,3 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat ja seinät,  
sisätiloissa laattaa laatalle

Floorflex Premium
Pölysidottu, 30% riittoisampi
Joustava
Notkistettu

Isot keraamiset laatat 
Klinkkerilaatat
+ Luonnonkivet

n. 16 h

Ulkona
n. 48 h

n. 3 h 2,0-2,6 kg/m2 Sisä- ja ulkokäyttöön,
lattiat,  
sisätiloissa laattaa laatalle
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Tuote Tuotekuvaus Luokitukset

Casco Universal Primer Pohjuste imeville alustoille. Menekki 5-30m²/l alustan imukyvystä ja sekoitussuhteesta riippuen. Kuivumi-
saika 1-24h. Sekoitussuhteet: imukyvyn vähentäminen 1l pohjuste + 5l vettä, tartunnan parantaminen 1l
pohjuste + 3l vettä, vedeneristyksen pohjusteena 1l pohjuste + 3l vettä, kipsi/puupohjaiset 1l pohjuste + 1l
vettä (kuivuminen 24h). Sisä- ja ulkokäyttöön. Seos harjataan huolellisesti alustaansa.

Casco SuperGrip Pohjuste imemättömille alustoille (keraamiset laatat, metalli, epoksimaalit-/massat) menekki 7m²/l. 
Kuivumisaika 1-3h. Käytetään ohentamattomana. Ei sovellu PUR-päällysteisille lattiamateriaaleille, 
tämän tyyppiset alustamateriaalit tulee normaalisti poistaa.

Casco ReadyFix Nopea, käyttövalmis pohjuste imukykyisille alustoille, menekki noin 100-150g/m2 (noin 7-10m2/kg)  
alustan imukyvystä riippuen. Kuivumisaika tartunnan parantamiseen 10 minuuttia ja kosteussuojauk-
seen 1h. Käytetään ohentamattomana.

Casco pohjusteet

Casco vedeneriste
Tuote Kuivumisaika

(+18C°, 50% RH)
Laatoitettavissa  
aikaisintaan 
(+18C° 50% RH)

Menekki Varastointi Soveltuvat  
alustat

Luokitukset

Casco AquaStop
Erittäin elastinen
Helposti levitettävä
Korkea tartuntalujuus

n. 3h  
levityskertojen 
välissä

5h jälkeen,  
suositellaan 12 h 
vedeneristyksestä

1l (1,5kg) = 1,4 m²
5l  (7,5kg) = n. 7m²
10l (15kg) = n. 14 m²
 14l (21kg) = n. 20 m²

12kk avaamattomas-
sa pakkauksessa, ei 
saa jäätyä

Betoni
Kevytbetoni
Kipsilevy
Tasoite
Rappaus


