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Työohjeistus Askelääntenvaimennus 

Halkileikkauskuva 
1. Alusbetoni, mekaanisesti tai 

kemiallisesti puhdistettu pinta. 
 ( Hionta, jyrsintä, vesipiikkaus tai 
 happokäsittely) 
2. Pohjustus SCHÖNOX KH1:3 – 1:5 
3. Kiinnityslaasti, suosituksena 

SCHÖNOX TT-S8 RAPID 
4. SCHÖNOX TSD äänieristysmatto 
5. Kiinnityslaasti 
6. Keraaminen laatta/luonnonkivi 
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Tuotteet 

 SCHÖNOX KH 3636 
 SCHÖNOX TSD  
 SCHÖNOX TT-S8 RAPID 3689 
 SCHÖNOX TT-S8 3699 
 SCHÖNOX Q9 W 3657 
 SCHÖNOX PFK 3600 
 SCHÖNOX PFK PLUS 3775 
 SCHÖNOX HA 
 SCHÖNOX SU  
 CASCO THERMOLIST 
 CASCO DEKOR PREMIUM 
 CASCO SUPERFIX 
 CASCO AQUASEAL 

 

Työvälineet 
 Tela/pensseli 
 Teräslasta 
 Laastikampa 
 Saumausvälineet 

 



Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat 
suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat 
työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Akzo 
Nobel Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet 

vaikuttavat. Jokaisessa 
yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme 
ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. Tiedot perustuvat 

laboratoriotutkimuksiin ja pitkään 
käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat 
suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Akzo Nobel 
Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta työn 
lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa 
yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja 
jatkuvaa valvontaa. 

 Tiedot perustuvat 
laboratoriotutkimuksiin ja pitkään 
käytännön kokemukseen. Ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja ne on 
tarkoitettu auttamaan käyttäjää 
löytämään sopivimmat 
työmenetelmät. Koska käyttäjän 
tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Akzo Nobel 
Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta 
työn lopputuloksesta, johon 
paikall iset olosuhteet vaikuttavat. 
Jokaisessa yksittäisessä 
tapauksessa suosittelemme 
ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. 
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Käyttötarkoitus 
SCHÖNOX TSD on kuivissa sisätiloissa 
käytettäväksi tarkoitettu, askelääntä 
vaimentava kumigranuliittimatto. SCHÖNOX 
TSD kiinnitetään alustaan kiinnityslaastilla.  
Päälle kiinnitetään  keraaminen laatta tai 
luonnonkivipinnoite kiinnityslaastil la. 
Kiinnitykseen suositellaan käytettäväksi 
pikakiinnityslaastia. Vaimennuskyky 16 dB. 
 
Alusta 
Alustan tulee olla kuiva, vapaa heikoista ja 
tartuntaa heikentävistä aineista. Kohteen 
suunnitteluasiakirjoissa vaaditun alustan 
vetolujuusvaatimuksen on täytyttävä. 

 
Pohjustuskäsittelyt 
 
Pohjustuskäsittelyn tarkoitus on pienentää 
alustan imukykyisyyttä, jottei kiinnityslaastin 
kosteus imeydy liian nopeasti alustaan tai 
vaurioita kosteusherkkää alustaa. 
 

 Betoni- ja sementtitasoitealustat 
 
1 osa SCHÖNOX KH ja 5 osaa vettä (1:5). 
Kuivumisaika 1-2 tuntia 
 
 Lattiakipsilevyt ja lattiakipsitasoitteet 
 
1 osa SCHÖNOX KH ja 1 osa vettä (1:1). 
Kuivumisaika 24 tuntia. 

 

Tasoitukset 
Kaikki tarvittavat tasoitustyöt on suoritettava 
alustaan ennen SCHÖNOX TSD maton 
kiinnittämistä. Käytä tarkoitukseen soveltuvaa 
SCHÖNOX lattiatasoitetta. 
 

Lattialämmitys 
Lattialämmitysjärjestelmät on asennettava 
alustaan ennen SCHÖNOX TSD maton 
kiinnittämistä. Käytä lattialämmitysjärjestelmän 
peittämiseen tarkoitukseen soveltuvaa 
SCHÖNOX lattiatasoitetta. Heikkotehoisia ns. 
mukavuuslämpöjärjestelmiä ei suositella 
käytettäväksi SCHÖNOX TSD 
askeläänenvaimennuksen yhteydessä. Ota 
tarvittaessa yhteyttä tekniseen palveluumme. 
 

TSD maton kiinnittäminen 
SCHÖNOX TSD mattoa asennettaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
koko rakenne mukaan lukien laatoitus on irti 
kaikista kiinteistä rakenteista. 
 

 SCHÖNOX SEK 4144 (C2 TE, S2) 
 SCHÖNOX PFK 3600 (C2 TE, S1) 
 SCHÖNOX PFK PLUS 3775 (C2 TE, S1) 
 SCHÖNOX Q9 W 3657 (C2 TFE, S1) 
 SCHÖNOX TT-S8 RAPID 3689 (C2 FE,S1) 
 SCHÖNOX TT-S8 3699 (C2 E, S1) 
 
Huom! SCHÖNOX SEK 
erikoisjoustolaastin käyttäminen on 
suositeltavaa ainoastaan TSD maton 
kiinnittämiseen. Alustoille, joissa voi 
tapahtua liikettä. 

 
 
 Kiinnitä kaikkiin kiinteisiin esteisiin mm. 
seinät, pilarit, putket jne. solmuovinen 
irrotuskaista esim. Casco Thermolist tai 
vastaava. 
 Sekoita SCHÖNOX kiinnityslaasti 
puhtaassa astiassa kylmään ja puhtaaseen 
veteen. Käytä koneellista sekoitusta, jotta 
saat tasaisen homogeenisen massan. 
 Esiasenna SCHÖNOX TSD mattovuodat 
asennettavaan tilaan. Käytä 
päätysaumojen leikkaamisessa apuna 
suoraviivaista leikkauslinjaajaa. 
 Käännä puolet äänieristysmatosta ylös ja 
levitä tälle alueelle kiinnityslaastia 
alustaan. käytä 4x4mm tai 6x6 mm 
hammastusta. 
  Paina äänieristysmatto takaisin kiinni 
tuoreeseen kiinnityslaastiin ja hierrä kaikki 
ilma alta pois. Tarkasta ajoittain, että koko 
TSD matto kastuu kiinnityslaastiin. 
 Elleivät TSD maton saumat ole täysin 
tiiviisti toisiaan vasten, ne voidaan 
tarvittaessa sulkea SCHÖNOX HA 
vedeneristeellä tai CASCO SUPERFIX 
liimamassalla. 
 Vältä liikkumista maton päällä 
kiinnittämiseen käytetyn laastin 
sitoutumisaikana 
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Laattojen kiinnittäminen TSD 
mattoon. 
SCHÖNOX TSD maton yhteydessä suurin 
suositeltava pinnoitteen koko on 30 x30 cm,  
Pikakiinnityslaastien käyttäminen nopeuttaa 
työskentelyä 

 
 SCHÖNOX PFK 3600 (C2 TE, S1) 
 SCHÖNOX PFK PLUS 3775 (C2 TE, S1) 
 SCHÖNOX Q9 W 3657 (C2 TFE, S1) 
 SCHÖNOX TT-S8 RAPID 3689 (C2 FE,S1) 
 SCHÖNOX TT-S8 3699 (C2 E, S1) 
 
 Pinnoitteiden kiinnittäminen voidaan 
aloittaa, kun maton kiinnittämiseen 
käytetty laasti on sitoutunut tuotetiedoissa 
ilmoitetun ajan. 
 Kiinnitettävän pinnoitteen taustan tulee 
kastua vähintään 95 % kiinnityslaastiin. 
Isoja lattialaattoja normaalilaasteil la 
kiinnitettäessä levitä laastia myös laatan 
taustaan tai vaihtoehtoisesti käytä 
notkistettua lattialaattalaastia. 
 Valitse käytettävä hammaskoko 
kiinnitettävän laatan koon mukaisesti siten, 
että riittävä peittoaste savutetaan. 
 

Kaikista kiinnityslaasteista on saatavissa 
erillinen tuoteseloste. Tutustu aina ennen 
työn aloittamista myös muiden käytettävien 
tuotteiden tuotetietoihin ja noudata niitä! 
 
Annetut tiedot kovettumisesta, 
kuivumisajoista ja työajoista perustuvat 
olosuhteisiin +18 °C ja 50% RH. Jos 
lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat 
ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin 
ohjearvoihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laattojen saumaus 
Laatat saumataan käyttäen 
sementtiperustaista kiinnityslaastia. 
Mahdolliset pehmennyssaumat toteutetaan 
CASCO AQUASEAL saniteettimassalla. 

 
 SCHÖNOX SU sementtisaumalaasti, 
saumanleveydet 3-20 mm (CG2 WA) 
 CASCO DEKOR PREMIUM 
sementtisaumalaasti, pölyämätön, 
saumanleveydet 1-12 mm (CG2 WA) 
 CASCO AQUASEAL erittäin kestävä 
elastinen saniteettimassa, joka ei sisällä 
silikonia. Soveltuu myös lattialla 
pehmennys/liikuntasaumoihin ja 
luonnonkivien saumaukseen. 
 

Rakenteen suuren muodonmuutoskyvyn 
vuoksi laatoitus on suositeltavaa jakaa 
pehmennyssaumoin maksimissaan 6 x 6 m 
kokoisiin ruutuihin, mikäli laatoitettava pinta-
ala on suurempi. 
 
Tuotteista on saatavilla erilliset 
tuoteselosteet, joissa on tarkemmat 
työohjeet. 
 
Huom! varmistu vielä laattojen kiinnittämisen 
yhteydessä ja laattoja saumattaessa, ettei 
laasti pääse koskettamaan kiinteitä 
rakenneosia esim. seinät! Leikkaa lopuksi yli 
jäävä osa irrotuskaistaa pois. 
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PL 140 
01531 Vantaa 
Puh. 010 8419 500 
Fax. 010 8419 519 
Tekn.palv. 010 8419 539 
E-Mail: etunimi.sukunimi@akzonobel.com 
www.schonox.fi 

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja 
pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Akzo Nobel 
Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta työn 
lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa 
yksittäisessä tapauksessa suosittelemme 
ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa. 

The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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