
Tekniset tiedot
WETSTOP MP 10-24 mm
Mitta 100 mm mm
Venyvä alue 35 mm
Reiän halkaisija 8 mm

WETSTOP MP 32-60 mm
Mitta 150 mm mm
Venyvä alue 79 mm
Reiän halkaisija 22 mm

WETSTOP MP 70-125 mm
Mitta 200 mm mm
Venyvä alue 138 mm
Reiän halkaisija 65 mm

WETSTOP MP 2 x 20-32 mm
Mitta 115 x 155 mm mm
Venyvä alue 44 x 90 mm
Reiän halkaisija 12 mm

Väri sininen
Materiaalin paksuus n. ≥ 0,5 mm mm
Lämpötilankestävyys -20 °C–+90 °C
°C
Kemikaalikestävyys:
- suolahappo 3 %
- rikkihappo 35 %
-maitohappo 5 %
-Kaliumhydroksidi 3% / 20%
-natriumhypokloriitti 0,3g / ltr
- sitruunahappo 10 %
-Merivesi 20 g/l merisuola

Tuotteen ominaisuudet
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt
ETAG 022 hyväksytty
joustava
halkeaman silloituskyky
vettäläpäisemätön
vedenkestävä
helppo asentaa
hyvä tarttuvuus SCHÖNOX-vedeneris-
teiden kanssa
kemiallisesti kestävä
sisäkäyttöön

Käyttöalueet
WETSTOPMPyhdessä SCHÖNOXvedene-
risteiden kanssa soveltuu:
raskaasti kuormitettavat liiketilojen
märkätilat, kuten liikuntahallien suih-
kutilat ja sairaaloiden hoitohuoneet
normaalisti rasitetut märkätilat kuten:
kylpyhuoneet ja suihkut
höyrysaunoihin
teollisiin keittiöihin ja autopesuloihin

Alustat
WETSTOPMP soveltuu tasaisille imeville
ja imemättömille alustoille, kuten:
betoni (vähintään 3 kuukauden ikäi-
nen)
Kevytbetoni
sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS
II, CS III tai CS IV standardin EN 998-1
mukaan, puristuslujuus ≥ 2,5 N/mm²)
kipsirappaus EN 13279-1 mukaisesti,
puristuslujuus ≥ 2,5 N/mm²Nmm²
kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
rakennuslevyt
tiiliseinät
sementti- ja pikasementtitasoitteet
vanhat keraamiset päällysteet
kalsiumsulfaattipohjaiset laastit

Alustavaatimukset
Riittävä kestävyys, kantokyky, muoto-
tarkkuus ja pysyvä kuivuus

Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta
heikentävistä kerroksista, kuten pö-
lystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoa-
vista aineksista.
Erottavat ja sintratut kerrokset sekä
vastaavat on poistettava mekaanisesti
esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, pu-
haltamalla tai hiertämällä.
Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijäteli-
peäliima, on poistettava mekaanisesti.
Vanhat vedenkestävät liimajäämät on
poistettava mekaanisesti mahdollisim-
man hyvin.
Vanhat lattiat, kuten keraamiset laa-
tat, on puhdistettava perusteellisesti ja
hiottava.
Betonin valuviat ja karkeahuokoiset be-
tonialustat on tasoitettava SCHÖNOX
PL:llä.

Asennussuositus
WETSTOP MP asennetaan putkiliitok-
siin ennen varsinaista vedeneristysker-
rosta.
Vedä putkiläpivientikappale tasaisesti
putken yli. Varo teräviä putken reunoja
ja hio ne tarvittaessa ennen asennusta.
WETSTOP MP on asennettu oikein, kun
venyvä osuus nousee noin 4 mm put-
ken pintaa ylöspäin.
Kiinnittääksesi WETSTOP MP putkiläpi-
vientikappaleet, käytä samaa SCHÖ-
NOX vedeneristettä kuin koko pinnan
vedeneristyksessä. (SCHÖNOX WSF
poikkeus, katso tuotetietoesite). Put-
ken ympärille ei tarvita erillistä ve-
deneristekerrosta vaan kappaleessa
oleva kumitiiviste tiivistyy putken ym-
pärille kun valitaan oikealla halkaisi-
jalla oleva putkiläpivientikappale.
WETSTOP MP asennetaan vähintään 5
cm:n limityksellä.
Aloita vedeneristeen levittäminen pin-
nalle. (SCHÖNOX-vedeneristeiden tuo-
teselosteita on noudatettava).
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WETSTOP MP
Tuoteseloste

Putkiläpivientikappale
WETSTOP MP 10-24, MP 32-60, MP 70-125, 2 X 20-32 ovat joustavia putkiläpivientikappaleita. Käytettäväksi yhdessä SCHÖNOX
vedeneristejärjestelmässä tiivistääksesi putkiläpiviennit vedeltä. Hyväksytty osana ETAG 022 järjestelmää yhdessä SCHÖNOX
WSF, SCHÖNOX HA, SCHÖNOX 2KDS RAPID vedeneristeiden kanssa. Vain sisäkäyttöön.
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Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-
dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-
nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että
tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-
tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja
käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu
vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä
ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-
tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-
teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-
emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

WETSTOP MP
Tuoteseloste
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Pakkaus
WETSTOP MP 10-24 mm
20 kpl/laatikko
WETSTOP MP 32-60 mm
20 kpl/laatikko
WETSTOP MP 70-125 mm
20 kpl/laatikko
WETSTOP MP 2 x 20-32 mm
20 kpl/laatikko

Varastointi
Varastoidaan viileässä ja kuivassa, suo-
jattuna auringonpaisteelta.
Varastointiaika 2 vuotta (suljetussa
pakkauksessa).

Jätteiden käsittely
Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-
set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-
neita sisältävät tuotteet on hävitettävä
määräysten mukaisesti.

EMICODE
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

Ohje
Oheistuotteiden tuoteselosteita on
noudatettava. Epävarmoissa tapauk-
sissa hanki lisätietoja valmistajalta.
WETSTOP MP ei sovellu suoraan koske-
tukseen liuotinpohjaisten tiivistys- tai
liimamassojen kanssa. Erityisesti ke-
miallisesti raskaissa tiloissa joita ra-
sitetaan öljyllä, bensiinillä tai alkoho-
lilla, kysy lisätietoa ennen käyttöä. Epä-
varmoissa tilanteissa suosittelemme
esitestausta selvittääksesi kemiallisen
kestävyyden kyseiselle tuotteelle.
Kulloinkin voimassa olevien määräys-
ten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaati-
muksia on noudatettava.


