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|  SCHÖNOX BALTERRA®

|  Luotettavat laatoitusratkaisut 

vaativimpiinkin ulkokohteisiin  |

Ainutlaatuinen Balterra -järjestelmä on parhaimmillaan terasseille ja parvekkeil-

le tulevissa pitkäikäisissä keramiikka- ja luonnonkivilaatoituksissa. Laadukkaat 

komponentit takaavat kestävän lopputuloksen kaikissa sääolosuhteissa.



|  SCHÖNOX BALTERRA® –

Täysin omaa 

luokkaansa  |

Jokaisen terassin ja parvekkeen rakentaminen 

vaatii huolellista suunnittelua ja ensisijaisen 

laadukkaita tuotteita toteutukseen. Käyttämällä 

SCHÖNOX BALTERRA® -järjestelmää saat osaa-

misen ja täydellisesti yhteen toimivat tuotteet 

yhdestä paikasta. Tämä vapauttaa sinut luoma-

an kestäviä ja kauniita terasseja sekä parvek-

keita ja arvostamaan tyytyväisten asiakkaiden 

luottamusta. 

Parvekkeet ja terassit suunnitellaan paikoiksi joissa 

voidaan nauttia ajasta ja rentoutua kauniin sään äärellä. 

Ne joutuvat kuitenkin usein alttiiksi vedelle, pakkaselle 

sekä lämmölle, luonnollisille vihollisilleen. Siksi olemme 

kehittäneet Schönox Balterra® järjestelmän jolla on 

kolme päätavoitetta & ominaisuutta.

- Varmistaakseen mahdollisimman pienen vesi-

määrän tunkeutumisen laasteihin, jotka sijaitsevat 

vedeneristekerroksen yläpuolella (kiinnityslaasti ja sau-

malaasti). Tämä saavutetaan kun käytetään erikoiski-

innityslaastia ja saumalaastia jotka perustuvat Schönox 

Climatrix® teknologiaan

- Nopea kosteuden siirto pois laastista, mikä hiipii 

laattojen alle. Tämä saavutetaan asentamalla erityinen 

kosteudensuuntaamiskerros Schönox EP-Drain kiinnity-

slaastin sekä vedeneristeen väliin joka suorastaan imee 

kosteuden kiinnityslaastista vedeneristeen pinnalle.

- Helpottaakseen rakenteeseen kohdistuvaa rasitu-

sta, joka aiheutuu suurista lämpötiloista sekä suorasta 

auringonpaisteesta. Näihin rasituksiin on ratkaisuna 

asentaa erityinen kosteudensuuntaamiskerros Schönox 

EP-Drain kiinnityslaastin ja vedeneristeen väliin sekä 

erittäin joustavan kiinnityslaastin käyttö laattojen kiin-

nityksessä (Schönox Q12 tai Schönox TT S8)

Tarjoamme tässä esitteessä kolme eri rakenneratkaisua 

joilla voit nauttia laatoitetulla terassilla tai parvekkeella-

si mahdolllisimman pitkään. 

|  SCHÖNOX BALTERRA®- kaikkiin sääolosuhteisiin  |  

|  Kosteudensuuntaamiskerros – 

yksi Balterra järjestelmän avaintekijöistä   |

- Kosteudensuuntaamiskerros SCHÖNOX EP DRAIN on komposiittilaasti, joka on asennettu 

suoraan kiinnityslaastin alapuolelle. Se varmistaa tehokkaan kosteudensiirron laattojen alla. 

Lisäksi, kiitos SCHÖNOX EP DRAIN erityisominaisuuksien, massa muuttuu elastisemmaksi 

mitä lämpimämpi ympäristö, jolloin kosteudensuuntaamiskerros pystyy seuraamaan ker-

aamista laajentumista korkeissa lämpötiloissa ja helpottamaan rakenteeseen kohdistuvaa 

rasitusta.

- SCHÖNOX EP DRAIN koostuu erityisesta sirpaloituneesta sorasta sekä erityisestä epoksisi-

deaineesta.

- SCHÖNOX EP DRAIN toimii kuormitettavana kosteudensuuntaamiskerroksena, asennettuna 

suoraan laattojen alle. SCHÖNOX EP DRAIN asennetaan eripaksuisena riippuen terassityypi-

stä ja rakenteesta

- Asennettuna betonille tai tasoitteelle joka on vedeneristetty SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 

tai 2K DS RAPID vedeneristeellä, on kosteudensuuntaamiskerroksen minimipaksuus oltava 

8mm.

- Asennettuna bitumin, PVC:n tai EPDM kattovedeneristeen päälle EN13707 tai EN13956 mu-

kaan, vaaditaan tämän olemassaolevan pinnan päälle ikääntymisen kestävä PE muovikalvo. 

Tällöin minimikerrospaksuus on oltava 25mm jolloin SCHÖNOX EP DRAIN toimii niin kosteu-

densuuntaamiskerroksena kuin paineentasauskerroksena.

|  SCHÖNOX CLIMATRIX – Teknologia, joka 

vastustaa lunta, jäätä ja pakkasta  |

SCHÖNOX CLIMATRIX® Tekno-

logia osoittaa korkeinta sään-

kestokykyä, kiitos laastien 

tiukalle mikrorakenteelle, al-

haiselle vesi-sementti seoss-

uhteelle sekä hienojakoisten 

sementin ja täyteaineiden 

hydrofobisen kalibroinnin. 

Hiekkasora ja epoksisideaine. SCHÖNOX EP DRAIN 
sekoitus.

SCHÖNOX EP DRAIN 
asennus.

Kosteudensuuntaa-
miskerros.
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SCHÖNOX BALTERRA® BALCONY 

1.  Betoni

2. Pohjuste: SCHÖNOX KH

3.  Tartuntamassakerros: SCHÖNOX Q4 Rapid

4.  Irroituskaista: SCHÖNOX RS 50

5.  Kaatotasoite: SCHÖNOX SEB Plus / PL Plus / TX 

6.  Vedeneriste EN 14891 mukaan: SCHÖNOX 1K DS 

    PREMIUM / SCHÖNOX 2K DS RAPID + lisätarvikkeet 

    SCHÖNOX ST / ST IC / ST EA

7.  Min. 8mm Kosteudensuuntaamiskerros: SCHÖNOX EP    

    DRAIN + SCHÖNOX MONOCORN

8.  Kiinnityslaasti: SCHÖNOX TT S8 / SCHÖNOX Q12

9.  Keraamiset laatat

10. Saumalaasti: SCHÖNOX SU

11. Elastinen tiivistys: SCHÖNOX ES/MES

|  Rakenteen avainkohdat  |

 Erinomainen ratkaisu rakenteisiin missä monensuuntaisia kaatoja

 Vesi, joka valuu laattojen alle, tulee poistetuksi tehokkaasti 

   kosteudensuuntaamiskerroksessa

 Kosteudensuuntaamiskerros ei ole alkaalinen 

   (Ei härmääntymistä pintalaatassa)

 Kosteudensuuntaamiskerros tasaa höyrypainetta

 Ei vaikuta ympäröiviin metalleihin

 Toimii erottelukerroksena ( kosteudensuuntaamiskerros)

|  SCHÖNOX BALTERRA® BALCONY

|  Asennusvinkit  |

 Varmista että vähintään 2% minimikallistus 

on olemassa ennen vedeneristeen asennusta.

 Varmista että vedeneristyskerros muodostaa 

vähintään 2mm kuivakalvopaksuuden (SCHÖ-

NOX 1K DS PREMIUM TAI 2K DS RAPID).

 Käytä SCHÖNOX EP DRAIN + SCHÖNOX 

MONOCORN kosteudensuuntaamiskerroksen 

levittämiseen erityistä SCHÖNOX EP DRAIN 

ALUMIINI LATTARAUTAA. 

 Käytä kiinnityslaastina notkistettua kiinnitys-

laastia, älä ylitä 5mm kerrospaksuutta kiinnitys-

laastissa.

 Jouhevan kosteudenkulun varmistaaksesi, 

kiinnitä huomiota parvekkeen / terassin reuna-

alueisiin jotta vedenkulku ei esty kosteudensu-

untaamiskerroksessa esimerkiksi kiinnityslaa-

stilla.

 Kiinnitä huomiota liikuntasaumojen oikea-

oppiseen asennukseen niin pystysuuntaisten 

rakenteiden läheisyydessä kuin alueen keskellä. 

(katso ohjeistus viimeiseltä sivulta)
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SCHÖNOX BALTERRA® GROUND TERRACE 

1. Betoni

2. Pohjuste: SCHÖNOX KH

3. Tartuntamassakerros: SCHÖNOX Q4 Rapid

4. Irroituskaista: SCHÖNOX RS 50

5. Kaatotasoite: SCHÖNOX SEB Plus / PL Plus / TX 

6. Vedeneriste EN 14891 mukaan: SCHÖNOX 1K DS 

    PREMIUM / SCHÖNOX 2K DS RAPID + lisätarvikkeet   

    SCHÖNOX ST / ST IC / ST EA

7.  Min. 8mm Kosteudensuuntaamiskerros: 

    SCHÖNOX EP DRAIN + SCHÖNOX MONOCORN

8. Kiinnityslaasti: SCHÖNOX TT S8 / SCHÖNOX Q12

9.  Keraamiset laatat

10. Saumalaasti: SCHÖNOX SU

11. Elastinen tiivistys:SCHÖNOX ES/MES
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|  SCHÖNOX BALTERRA® GROUND TERRACE

|  Rakenteen avainkohdat  |

 Erinomainen ratkaisu rakenteisiin missä monensuuntaisia  

   kaatoja

 Vesi, joka valuu laattojen alle, tulee poistetuksi tehok-

   kaasti kosteudensuuntaamiskerroksessa

 Kosteudensuuntaamiskerros ei ole alkaalinen 

   (Ei härmääntymistä pintalaatassa)

 Diffuusioavoin vedeneriste varmistaa kosteuden 

   haihtumisen alustasta

 Kosteudensuuntaamiskerros tasaa höyrypainetta

 Ei vaikuta ympäröiviin metalleihin

 Toimii erottelukerroksena ( kosteudensuuntaamiskerros)

|  Asennusvinkit  |

Varmista että vähintään 2% minimikallistus 

on olemassa ennen vedeneristeen asennu-

sta.

Varmista että vedeneristyskerros muodo-

staa vähintään 2mm kuivakalvopaksuuden 

(SCHÖNOX 1K DS PREMIUM TAI 2K DS RAPID).

Käytä SCHÖNOX EP DRAIN + SCHÖNOX 

MONOCORN kosteudensuuntaamiskerroksen 

levittämiseen erityistä SCHÖNOX EP DRAIN 

ALUMIINI LATTARAUTAA  

Käytä kiinnityslaastina notkistettua kiin-

nityslaastia, älä ylitä 5mm kerrospaksuutta 

kiinnityslaastissa

Jouhevan kosteudenkulun varmistaakse-

si, kiinnitä huomiota parvekkeen / terassin 

reuna-alueisiin jotta vedenkulku ei esty 

kosteudensuuntaamiskerroksessa esimerkiksi 

kiinnityslaastilla.

Kiinnitä huomiota liikuntasaumojen oikea-

oppiseen asennukseen niin pystysuuntaisten 

rakenteiden läheisyydessä kuin alueen kes-

kellä. (katso ohjeistus viimeiseltä sivulta)
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|  Rakenteen avainkohdat  |

 Ohut rakenne kattoterassien laatoitukselle

 Kosteudensuuntaamiskerroksen ja vahvikeverkon yhteis

   käyttö varmistaa kahdensuuntaisen toiminnan: Paineen  

   tasauskerroksena sekä kosteudensuuntaamiskerroksena

 Vesi, joka valuu laattojen alle, tulee poistetuksi tehokkaasti   

   kosteudensuuntaamiskerroksessa

 Kosteudensuuntaamiskerros ei ole alkaalinen 

   (Ei härmääntymistä pintalaatassa)

 Ei vaikuta ympäröiviin metalleihin

 Toimii erottelukerroksena ( kosteudensuuntaamiskerros)

| Asennusvinkit |

 Varmista että vähintään 2% minimikallistus 

on olemassa ennen vedeneristeen asennusta.

 Vahvikeverkko SCHÖNOX PZG tulee levittää 

vähintään 5cm limityksellä. Jätä vähintään 

3cm väliä seinärakenteisiin. 

 Käytä SCHÖNOX EP DRAIN + SCHÖNOX 

MONOCORN kosteudensuuntaamiskerroksen 

levittämiseen erityistä SCHÖNOX EP DRAIN 

ALUMIINI LATTARAUTAA  

 Käytä kiinnityslaastina notkistettua kiinnitys-

laastia, älä ylitä 5mm kerrospaksuutta kiinnity-

slaastissa.

 Jouhevan kosteudenkulun varmistaakse-

si, kiinnitä huomiota parvekkeen / teras-

sin reuna-alueisiin jotta vedenkulku ei esty 

kosteudensuuntaamiskerroksessa esimerkiksi 

kiinnityslaastilla.

 Kiinnitä huomiota liikuntasaumojen oikeaop-

piseen asennukseen niin pystysuuntaisten ra-

kenteiden läheisyydessä kuin alueen keskellä. 

(katso ohjeistus viimeiseltä sivulta)

SCHÖNOX BALTERRA® ROOF TERRACE 

1.  Betoni

2. Pohjuste: SCHÖNOX KH

3.  Tartuntamassakerros: SCHÖNOX Q4 Rapid

4. Irroituskaista: SCHÖNOX RS 50

5.  Kaatotasoite: SCHÖNOX SEB Plus / PL Plus / TX 

6.  Vedeneriste EN 13707 / EN 13956 mukaan:

    Bitumi,PVC tai EPDM kattovedeneristekalvo

7. PE-muovi 

8.  Vahvikeverkko: SCHÖNOX PZG

9. Min 25mm Kosteudensuuntaamiskerros: 

    SCHÖNOX EP DRAIN + SCHÖNOX MONOCORN

10. Kiinnityslaasti: SCHÖNOX TT S8 / SCHÖNOX Q12

11. Keraamiset laatat

12. Saumalaasti:SCHÖNOX SU

13. Elastinen tiivistys:SCHÖNOX ES/MES
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|  SCHÖNOX BALTERRA® ROOF TERRACE



Vit/ljusgrå

Pisteet/
Ominaisuudet

5 pistettä 4 pistettä 3 pistettä 2 pistettä 1 piste

Laatan väri

valkoinen /
vaalean harmaa

harmaa /
vaalea beige

beige /
punainen

ruskea musta

Suoran auringon-
valon vaikutus 

Laatan koko

matala, laatoitus 
katoksen alla

vähäinen, pohjoi-
nen/länsi suunta

keskinkertainen, 
pohjoinen/itä 

suunta

korkea, etelä/länsi 
suunta

erityisen korkea, 
aurinko paistaa 
joka suunnasta

11,5 x 24 cm 24 x 24 cm 30 x 30 cm 35 x 35 cm 40 x 40 cm

Laattajako / 
sauman leveys

ristiladonta,
5 mm leveys

ristiladonta,
2 mm leveys

diagonaalinen ”tiiliseinä”-kuvio yhdistelmä

1.  Laske pisteet, jotka saat taulukon vasemmassa reunassa olevista ominaisuuksista
2.  Jaa sitten tulos neljällä
3.  Tulos osoittaa, kuinka usein rakenteeseen tulisi lisätä liikuntasauma (tulos = liikuntasaumojen väli metreinä).

|  Valitse keraamiset laatat huolellisesti ulkotiloihin  |

Pohjustus

Schönox KH / Casco pohjuste – vesiohenteinen, liuotinvapaa pohjuste. 

Tarkasta sekoitussuhde tuotetietoesitteestä

Tartuntakerros (slurry)

Schönox Q4 Rapid  - nopeasti kovettuva C2 FTE S1 luokiteltu kiinnityslaasti. 

Schönox Q4 Rapid levitetään 4mm hammaslastalla alustaan, jolloin se toimii 

tartuntakerroksena.

Tasoitteet / Kaatojen teko

Schönox SEB+ - erittäin luja pikabetoni ulkotiloihin, kerrospaksuus 12-100mm 

(kelluvana 35-100mm)

Schönox TX – Itsesiliävä tasoite kaatojen tekoon, kerrospaksuus 3-40mm

Schönox PL Plus – käsilevitteinen tasoite, kerrospaksuus 3-30mm

Vedeneristeet ulkotiloihin

Schönox 1K-DS Premium – 1-komponenttinen sementtipohjainen vedeneriste

Schönox 2K-DS Rapid – 2-komponenttinen, nopeasti kovettuva, sement-

tipohjainen vedeneriste

Schönox ST – vahvikenauha (10m x 120mm tai 50m x 120mm)

Schönox ST IC – sisäkulma 

Schönox ST EA – ulkokulma

Kosteudensuuntaamiskerros

Schönox EP Drain – 2-komponenttinen epoksisideaine 

Schönox Monokorn – hiekka, 2-3mm raekoko, käytetään kosteudensuunta-

miskerroksessa yhdessä EP Drain -epoksin kanssa

Kiinnityslaastit

Schönox Q12 / Multifix Superflex – sementtipohjainen, vähäpölyinen, jousta-

va S2-luokan kiinnityslaasti C2 TE S2. Variable mix – vesimäärä säädeltävissä 

käyttökohteen mukaan. Schönox Climatrix teknologiaa.

Schönox TT S8 / Floorflex Premium – sementtipohjainen, joustava, notkean 

olomuodon omaava suurten lattialaattojen kiinnityslaasti C2 E S1. 

Schönox Climatrix teknologiaa.

Saumalaastit

Schönox SU – sementtipohjainen, nopeasti kovettuva, joustava saumalaasti 

3-15mm saumaleveyksille CG2WA. Schönox Climatrix teknologiaa.

Schönox CF Design – 2-komponenttinen epoksisaumalaasti 1-10mm 

saumaleveyksille.

Jatkuu seuraavalla sivulla >

|  TUOTTEET JA TARVIKKEET 

SCHÖNOX BALTERRA -JÄRJESTELMÄ  |
Asennettaessa keraamisia laattoja ulkotiloihin, tulee ottaa 

huomioon voimakkaiden säävaihtelujen vaikutus laatoi-

tukseen. Esimerkiksi, jos terassi sijaitsee etelä-puolella 

ja siihen asennetaan suuria tummia keraamisia laattoja, 

tulee kiinnittää erityistä huomiota liikuntasaumoihin ja 

kiinnitysmenetelmiin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tärkeitä vinkkejä 

liikuntasaumojen suunnitteluun asennettaessa keraami-

sia laattoja ulkotiloissa. Taulukon vasemmassa reunassa 

olevasta sarakkeesta näet tekijät, jotka vaikuttavat ra-

kenteen liikkeisiin. Mitä suuremmat arvot saadaan, sitä 

suuremmat edellytykset ovat onnistuneen lopputulok-

sen saavuttamiseksi. Me suosittelemme minimoimaan 

riskitekijät rakenteessa.

Älä myöskään unohda suunnitella liikuntasaumoja 

pystysuorille pinnoille, esim. kynnysten ja seinien vie-

reen. Liikuntasaumojen avulla mahdollistetaan materi-

aalien liike ilman halkeilua lämpötilan muuttuessa.

|  SCHÖNOX BALTERRA®
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> jatkoa edelliseltä sivulta

Elastiset saumamassat

Schönox ES – etikkahappokovetteinen elastinen silikonisaumamassa

Schönox MES – neutraalikovettuva uima-allassilikoni

Casco Aquaseal – SMP-pohjainen liikuntasaumamassa

Vahvistusverkko

Schönox PZG – halkeamia silloittava, alkaalin kestävä, vahva lasikuitu-

verkko. Paino 530g/m2, rullakoko 1m x 25m

Lisätarvikkeet

Schönox RS 50 – irroituskaista itseliimautuva, korkeus 50mm, paksuus 

5mm, pituus 20m/rla

Schönox irroituskaista – itseliimautuva irroituskaista, korkeus 50mm, 

paksuus 5mm, pituus 15m/rla

Schönox epoksisaumaussetti – työkalut onnistuneeseen epoksisau-

maukseen

Sika Finland Oy
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
(09) 511 431
www.schonox.fi


