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TUOTETIETOESITE

WetStop C
Joustava putkiläpivientikappale monelle eri putkihalkaisijalle.

TUOTEKUVAUS
WetStop C on venyvä läpivientikappale yhdessä Casco 
/ Schönox Vedeneristeiden kanssa käytettäväksi. Tar-
koitettu putkien ympärille vedeneristettä muodostet-
taessa. WetStop C läpivientikappaleilla on hyvä sieto-
kyky kyseisillä käyttöalueilla käytettäviin happoihin ja 
alkaaliseen ympäristöön. 
Hyväksytty ETAG 022 mukaisesti käytettäväksi yhtenä 
komponenttina yhdessä Casco Wetstop-, Casco Aquas-
top-, Casco Hydrostop- ja Casco Hydrostop Pro, Schö-
nox HA, Schönox HA Pro, Schönox WSF tai Schönox 2K 
DS-Rapid vedeneristeiden kanssa.

KÄYTTÖ
yksityiset kylpyhuoneet ja suihkualueet▪
korkean käyttöluokan yleiset märkätilat liikuntahal-
leissa, sairaaloissa, terapiahuoneissa yms.

▪

kodinhoitohuoneet▪
vessat▪
soveltuu lattialämmityksille▪
sisäkäyttöön▪

OMINAISUUDET / EDUT
Venyvä▪
Vesitiivis▪
Helppo asentaa putken ympärille▪
Hyvä tartunta soveltuviin vedeneristeisiin▪

HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT
EC1 Plus: erittäin pienet päästöt▪
Hyväksytty ETAG 022 mukaisesti järjestelmän osana▪

TUOTETIETO

Pakkaus 20 kpl/ltk

Käyttöikä 24 kk

Varastointiolosuhteet Varastoi kuivassa ja viileässä. Suojaa suoralta auringovalolta

Olomuoto / Väri Vaaleansininen / musta
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Mitat 
 
WETSTOP C Rörmanschett 10-32 mm

ulkohalkaisija = 140 mm (±1 mm)▪
venyvä alue = 40 mm (± 1 mm)▪
reiän halkaisija = 7 m (+1 mm/-0 mm▪

WETSTOP C Rörmanschett 2x10-32mm CC60
ulkohalkaisija = 142 x 202 mm (±1 mm) ▪
venyvä alue = 2x ø 42 mm (± 1 mm)▪
reiän halkaisija = 2x ø 8 mm (± 1 mm)▪
K-K etäisyys = 60 mm (± 1 mm▪

WETSTOP C Rörmanschett 33-60 mm
ulkohalkaisija = 170 mm (±1 mm)▪
venyvä alue = 70 mm (± 1mm)▪
reiän halkaisija = 21 mm (+1 mm/-0 mm)▪

WETSTOP C Rörmanschett 3x10-32mm CC60
ulkohalkaisija = 142 x 262 mm (±1 mm)▪
venyvä alue = 3x ø 42 mm (± 1 mm)▪
reiän halkaisija = 3x ø 8 mm (± 1 mm)▪
K-K etäisyys = 60 mm (± 1 mm)▪

WETSTOP C Rörmanschett 70-112 mm
ulkohalkaisija = 220 mm (±1 mm)▪
venyvä alue= 120 mm (± 1mm)▪
reiän halkaisija = 50 mm (+2 mm/-0 mm)▪

WETSTOP C Rörmanschett 113-140 mm
ulkohalkaisija = 250 mm (±1 mm)▪
venyvä alue = 150 mm (± 1 mm)▪
reiän halkaisija = 80 mm (+2 mm/-0 mm)▪

Paksuus ~ 0,5 mm

Käytönaikainen lämpötila -20 °C - +90 °C 

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 
3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joi-
den on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa 
tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Sa-
man asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvalli-
suustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saatta-
miseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista 
käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja 
ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote 
ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan 
kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa 
lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia ainei-
ta) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

KÄYTTÖOHJEET
ALUSTAN LAATU

Normaalin imukyvyn alustat
betoni▪
sementtivalut▪
sementtitasoitteet▪
kalkki-sementtitasoitteet▪
kipsilevyt 
 

▪

Kalsiumsulfaattialustat
kalsiumsulfaattivalut▪
kipsitasoitteet / alustat▪

Imukyvyttömät alustat
keraamiset pinnat, lujat, kokonaan puhdistettuna ja ▪

tarvittaessa hiottu
Alustan tulee olla riittävän tukeva, kuormitettavissa, 
kiinteä ja vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja tar-
tuntaa heikentävistä tekijöistä. Poista irto- ja sintraus-
kerrokset asianmukaisin toimenpitein. Vanhat keraa-
miset päällystepinnat on puhdistettava perusteellisesti 
ja tarvittaessa hiottava.
Eri alustojen jäännöskosteus:
Kts. Käytettävän vedeneristeen vaatimukset tuotetie-
toesitteestä.
Noudata maakohtaisia märkätilarakentamisen ohjeis-
tuksia ja vaatimuksia.
Epätasaiset alustat tasoitetaan tarvittaessa sopivalla 
Casco-tasoitteella.

ALUSTAN VALMISTELU

Pohjustamiseen tarvittavat tiedot löytyvät käytettä-
västä vedeneristeen tuotetietoesitteestä.

KÄYTTÖ

WetStop C käytetään putkiläpivientien tiivistämiseen 
yhdessä vedeneristeen kanssa.
Vedä läpivientikappale tasaisesti puhdistetun putken 
yli. nimi sopii oikein, jos n. 4 mm venyvästä mustasta 
osasta taipuu putken päälle. Käytä WetStop C kiinnit-
tämiseen samaa Casco / Schönox vedeneristettä, jota 
käytetään koko pinta-alalle (poikkeus: Casco WetStop 
/ Schönox WSF, katso tuoteseloste). Aseta nimi vähin-
tään 5 cm limittäin vedeneristeen kanssa. Vedeneriste 
voidaan levittää koko vedeneristettävälle alueelle heti 
WetStop C asennuksen jälkeen. Musta osuus ei vadi 
välttämättä erillistä pinnoitusta vedeneristeellä.
TÄRKEÄÄ 
Kiinnitä huomiota valitun Casco / Schönox  vedeneris-
tekalvon tuoteselosteeseen. Noudata asiaankuuluvaa 
tuoteselostetta, kun käytät täydentäviä tuotteita.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
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räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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