


     

                      Kotimaisia 
korkealaatuisia 

     materiaaliratkaisuja 
Pinnoituksiin, vedeneristykseen, tiivistyskorjauksiin, haitta-

aineiden hallintaan ja viemärisaneerauksiin 
 

TKR-Marketing Oy 
 
TKR-Marketing Oy on perustettu vuonna 2004 myy-
mään ja markkinoimaan kotimaisia Oy TKR Coatings 

Ltd:n valmistamia pinnoitteita. TKR-Marketing Oy:n 
toimitilat sijaitsevat Joensuussa, Pohjois-Karjalan 

maakunnassa. 

 
Oy TKR Coatings Ltd:n pinnoitteita valmistava teh-

das sijaitsee Pernajan Vanhakylässä, lähellä Por-
voota, josta tuotteet lähetetään suoraan tilaajalle.  

 
Suomessa monipuolisesti testatut M1 päästöluokan 
TKR tuotteet koostuvat uusiutuvista kasviöljypohjai-

sista luonnonvaroista ja ovat turvallisia niin työstet-
täessä kuin lopputuotteenakin.   

Tuotteiden tutkimus-, kehitystyö ja sovellukset ovat 

olleet käynnissä 1980 luvulta lähtien ja jatkuvat 

edelleen. 
 

Tilaaminen: 

TKR Pinnoitteiden tilaaminen käy helpoiten sähkö-

postitse myynti@tkr.fi tai puhelimitse numerosta  

050 566 9555. Tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti 
postitse toivomaanne osoitteeseen, tai ne voi nou-

taa erikseen sovittaessa Pernajan tehtaalta. 
 

Matti Raatikainen 050 432 2741 
Tuukka Tahvanainen 040 507 3883 

 

Toimisto ja laskutus: 
Hannele Perttilahti 040 554 2112 

 
Tampereen talousalue: 

Juha Maununen 040 027 8484 

 
Uusimaa: 

Jani Reinikainen 040 052 6916 
 

Tekninen tuki asennukseen: 
Jani Reinikainen 040 052 6916, Uusimaa 

Petri Kapulainen 040 029 0922, Uusimaa 

Juha Maununen 040 027 8484, Tampereen alue 
Matti Raatikainen 050 432 2741, koko Suomi 

Tuukka Tahvanainen 040 507 3883, koko Suomi 

  
 
 
MENETELMÄT JA TUOTTEET 
 

✓ TKR PINNOITTEET 
✓ TKR ILMAVUOTOTIIVISTYKSET 

JA HAITTA-AINEIDEN 
KAPSELOINNIT 

✓ TKR VIEMÄRISANEERAUS 
-MENETELMÄ 

✓ TKR VEDENERISTYS 
-JÄRJESTELMÄ 

 
 
 

YHTEYSTIEDOT 
 

TKR-Marketing Oy 
Reijolantie 1 

80330 REIJOLA 
tel: +358 50 566 9555 
email: myynti@tkr.fi 

 www.tkr.fi 
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TKR PINNOITTEET JA MENETELMÄT 

• s. 4 TKR Peruspinnoite ja Hyytelö 

• s. 5 Tekniset tiedot ja värikartta 

• s. 7 Tiivistyskorjaus 

• s. 9 IV-kanavien pinnoitus ja tiivistys 

• s. 10 TKR Vedeneristysjärjestelmä 

• s. 11 TKR Putkimassa 

• s. 12 Lattiakaivojen saneeraus 

• s. 14 TKR Viemärisaneerausmenetelmä 

• s. 15 Muut TKR tuotteet 

• s. 16 Amperla Airtight tiivistysmassa 

• s. 20 TKR Käyttö- ja työohjeet 

• TKR Käyttöohje 

• Materiaalimenekki 

• Ohje tiivistyskorjaukseen ja detaljit 

• Tiivistyskorjaus työkohdepäiväkirja 

• Vesieristys työohje 

• Lattiakivojen saneeraus 

• TKR pintojen karhennusohje 

• Vesihöyryvastuskertoimia 

• TKR pintojen ja lattiakaivojen puhdistusohje 
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TKR PERUSPINNOITE JA HYYTELÖ 
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TKR PERUSPINNOITE JA TKR HYYTELÖ 

 
Koostuu uusiutuvista, kasviöljypohjaisista luonnonvaroista ja on siten sekä käyttäjälle, että 
lopputuotteena turvallinen ratkaisu. Sen tutkimus, kehitystyö ja sovellutukset ovat olleet 
käynnissä 1980-luvulta lähtien ja jatkuvat edelleen. 
TKR tuotteet takaavat pitkäikäisen pinnan useimmille sementtipohjaisille tuotteille, metalleille ja 
puumateriaaleille. 
 
TKR tuoteperheen Peruspinnoite ja Hyytelöt 2 ja 4 eroavat toisistaan viskositeetiltään. TKR 
Peruspinnoitetta käytetään useimmiten ensimmäisenä kerroksena, kuin pohjusteena, kaikissa 
pinnoituksissa juoksevuutensa ja tartuntakykynsä ansiosta. Hyvin juokseva TKR peruspinnoite 
tarttuu tehokkaasti pohjamateriaaliin ja antaa lujan pinnan jatkokäsittelyille. 
 
TKR hyytelöt omaavat korkeamman viskositeetin kuin Peruspinnoite ja niitä käytetään 
kalvopaksuuden lisäämiseksi sekä pystypintoja pinnoitettaessa. Vaikka TKR Hyytelöt eivät ole 
yhtä juoksevia kuin Peruspinnoite on niiden asennus silti helppoa ja miellyttävää. TKR 
pinnoitteet voidaan asentaa pensselillä, lastalla, telalla, ruiskuttamalla tai injektioruiskulla. 
 
OMINAISUUDET 
 

• Elastinen ja antistaattinen TKR pinnoite 

suojaa käsiteltävät pinnat kosteudelta, 
korroosiolta, kulumiselta, syöpymiseltä ja 

iskuilta. 

• TKR pinnoitteet ovat turvallisia käyttää. 
Rakennusmateriaalien M1 päästöluokkaan 

kuuluvat tuotteet ovat päästöttömiä niin 

asennettaessa kuin valmiina tuotteenakin. 

• TKR pinnoite on joustava, sitkeä ja vesitiivis. 
Se vaimentaa ääntä ja kestää värähtelyä ja 

tärinää. 

• TKR Pinnoite tarttuu lujasti pinnoitettavaan 
materiaaliin. 

• Monipuolisesti testatulla tuotteella on mm. 

vedeneristysjärjestelmän tuotesertifikaatti 
(VTT) ja haitta-aineiden läpäisevyystutkimus 

(Vahanen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYYPILLISIÄ ASENNUKSIA 
 

• Sisäilmakorjaukset, tiivistykset ja kapseloinnit 

• Märkätilojen vedeneristykset  

• Elintarviketeollisuuden kaikki pinnat 

• Lattiat, lastaussillat, liikuntasaumat, 

jalkalistat, portaat. 

• Pesu- ja kylpyhuoneet, veneet, laivat, 
vesialtaat, viemärit. 

• Seinät, katot, terassit, parvekkeet, varastot. 

• Haitta-aineiden kapselointi 

• Pumput, turbiinisalit, jätevesi- ja kala-altaat, 

muotti-valuosat, betoni- ja metallisäiliöt.  

• Teräsrakenteiden ja laitteiden 
korroosiosuojaus 

• Vanhojen valurautakaivojen pinnoittaminen 

• Metallipintojen kosketussuojaus mm, 

pakkanen ja staattinen sähkö 
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 HAITTA-AINEIDEN HALLINTA JA 
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TKR Peruspinnoite on liuotteeton kaksikomponenttinen pinnoite (elastomeeri). Tuote soveltuu 
erinomaisesti ilmavuototiivistyksiin ja haitta-aineiden hallintaan (kapselointiin) betoni-, kipsi-, 
valuasfaltti-, puu- ja teräslattioille, seinille ja kattorakenteisiin. 
 
TKR pinnoitteita käytetään alustaan imeytyneiden haitta-aineiden hallintaan ja rakenteissa 
olevien rakojen tiivistyksiin. Tuotteet ovat rakennusmateriaalien päästöluokaltaan M1 ja niille on 
tehty haitta-aineiden läpäiseväisyystutkimus. 
 
 
Käyttökohteet 
 

× Lattioiden, seinien ja kattorakenteiden vesieristeenä ja valmiina pintana 

× Alustan hajusulkuna 

× Haitta-aineiden jäämien sulkuna, esim. asbesti 

× Radonin ja erinäisten mikrobien, PAH, VOC yhdisteiden ja ammoniakin sulkuna 

× IV-kanavien pinnoitukseen sisäpuolelta 

× Pohjusteena muiden pinnoitteiden alle 

× Valmiina pintana 

× TKR pinnoite toimii pohjusteena esim. maalille 

 
 
Ominaisuudet 
 
Haitta-aineiden läpäisevyystutkimus (Vahanen 2012, 2015) 
Lattiapinnoitteen ammoniakin läpäisevyystutkimus (VTT-S-02095-16) 
Muodostaa vettä eristävän kalvon 
Halkeamansilloituskyky 0,45mm kalvopaksuudella 7,1mm ilman vahvikekangasta 
Erittäin joustava, sallii rakenteiden liikettä esim. lattian ja seinän liitoskohdat ja liikuntasaumat. 
Luja tarttuvuus eri materiaaleihin, mm. betoniin yli 3N/mm2. 
Tarttuu ja kestää teräslattiakaivoissa ja niiden liittymissä, SFS-EN 1253-2/9.1.2 
Kutistumaton  
Voidaan asentaa myös epätasaisille ja huokoisille pinnoille 
Hajuton ja liuotteeton (M1) niin asennettaessa kuin valmiina tuotteena. Soveltuu hyvin mm. 
elintarviketeollisuuden ja –tilojen pinnoittamiseen, tiivistämiseen ja kapselointiin. 
TKR on päästötön ja mahdollistaa tiloissa oleskelun pinnoituksen aikana. Myöskään asentaja ei 
altistu vaarallisille kemikaaleille. 
 
Samalla käsittelyllä tiivistys, vedeneristys (VTT-C-4748-09) ja valmis kulutuspinta. 
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Asennusohje 
Pinnoitettavan kohteen esikäsittely: 

Irtonaisen vanhan maalin / sementtiliiman poisto mekaanisesti. 
Kunnollinen imurointi 
Tarkemmat ohjeet TKR Käyttöohjeesta. 
 

Halkeamien ja rakojen paikkaus:  
Kohde puhdistetaan irtoaineksesta. Halkeamaan voidaan asentaa alle MasaFix 
liimatiivistemassa tukkeeksi ennen TKR pinnoitteen asentamista (kts. TKR 
vedeneristys ohje). Raot valetaan TKR Pinnoitteella 2-3 kertaa. Valussa voi käyttää 
täyteaineena kuivaa kvartsia TKR Pinnoitteen seassa. Pintakerroksen on oltava 
vähintään 1 mm paksuudelta täyteaineetonta TKR Pinnoitetta. 
TKR Pinnoitetta voidaan asentaa halkeamaan myös injektioruiskulla sekä TKR 2-
komponentti prässillä. 

 
Pystypinnat: 

Ensimmäinen kerros värittömällä TKR Peruspinnoitteella. Toinen ja seuraavat 
kerrokset värillisellä TKR Hyytelöpinnoitteella (yleensä toinen kerros harmaa ja 
kolmas kerros valkoinen).  

Työmenetelmät: 
Injektointi, ruiskutus, tela, pensseli, lasta ja valaminen 

Yleistä:  
Pinnoituskerroksissa on hyvä käyttää erivärisiä pinnoitetta, jolloin pystytään 
varmistamaan se, että pinnoitetta tulee vaadittava määrä joka paikkaan. 

Tekniset tiedot: 

Menekki Haitta-aine kapselointi  900 - 1000g /m2 

 Vedeneristys seinät 400g /m2 

  lattiat 550g /m2 

 Valmis lattiapinta *  300-1000g /m2 

 *Tuotteeseen voidaan lisätä kvartsia max. 6kg / 1kg TKR 
pinnoitetta 

Pakkauskoot 320g, 1,5kg, 3kg ja 14kg:n pakkauksissa 

Varastointi +16 - +25ºC  

Sekoitussuhde Muoviosa 100 painoyksikköä 

 Kovetinosa 60 painoyksikköä 

Sekoituslämpötila +20ºC  

Työlämpötila +10 - +50ºC  

Käyttöaika +20ºC 25 min 

Kuivumisaika +20ºC 1vrk 

Uudelleenkäsittely Aikaisintaan 2-4h kuluttua, kun pinta on nahkoittunut (pinta on 
tahmea, mutta siitä ei irtoa pinnoitetta). 

Käyttöohje toimituksen yhteydessä 
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IV KANAVIEN PINNOITUS, TIIVISTYS 
JA SUKITUS TKR PINNOITTEILLA  
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TKR tekniikat ja materiaali soveltuvat teräs-, asbesti- ja tiilikanavien pinnoitukseen ja 
sukitukseen. Pinnoitusta ja sukitusta voidaan tehdä hybridi menetelmänä. 
 
Pinnoitustyö IV – Kanaviin tehdään TKR Hyytelö2 pinnoitteella. 
Asennus tapahtuu pyörivällä harjaustekniikalla. Jokainen käsittelykerta tehdään eri 
värisellä pinnoitteella. Kahdella käsittelykerralla saadaan kohteeseen tarvittava 
kerrosvahvuus. 
Sukituksessa sukan materiaali on muotosukka. Sukituksen materiaalivahvuus on yli 2 
mm. 
 
Kokonaispinnoitus kattaa IV kanavien pinnoituksen kokonaan. Pinnoitustyö voidaan 
tehdä myös vain vuotokohtiin ja saumoihin. Tällöin pinnoitusalue on 100mm 
vuotopaikan tai sauman molemmin puolin. 
 
Työvaiheet: 

• IV – kanavat puhdistetaan nuohoamalla. 

• Nuohouspuhdistuksen jälkeen kanavat hiotaan puhtaalla pyörivällä vinyyliharjalla ja 
varmistetaan, että kanava on pölytön, eikä pellissä ole teollisuusrasvaa. 

• Pinnoitus TKR Hyytelö 2 -pinnoitteella. Pinnoitustyö tehdään kahteen kertaan niin, että 
materiaalivahvuus on yhteensä 0,4mm. 

• Pinnoitustyö tehdään pyörivällä vinyyliharjalla. Materiaali harjalle pumpataan 
pinnoitustyöhön kehitetyllä laitteella. Työn edistymistä ja onnistumista valvotaan koko 
ajan kameralla. 

 
Tiilikanavissa kanavasta poistetaan terävät piikit sisäpinnasta sekä harjataan / 
imuroidaan kanavat pölyttömiksi. 
 
TKR Hyytelö 2 paloluokka IV kanavissa on BiS 1. 
 
Pinnoitus- ja sukitustyötä TKR-menetelmillä tekevällä yrityksellä on oltava TKR materiaalien 
perehdyttämiskoulutus. 
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TKR Vedeneristysjärjestelmä koostuu kotimaisista luonnonöljypohjaisista M1 luokitelluista 
tuotteista, jotka soveltuvat sellaisenaan myös märkätilojen pinnoitteiksi. 
 

 Vanhoja valurautakaivoja ei tarvitse poistaa, vaan ne voidaan pinnoittaa 

vedeneristyksen yhteydessä samalla tuotteella saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

 Nurkkavahvikenauhoja ja läpivientikankaita ei tarvita rakenteiden rajapintojen ollessa 

alle 5 mm.  

 Käy myös osan aikaa vuodesta kylmäksi jääneiden rakennusten vedeneristeeksi. 

 Hajuton asennettaessa ja valmiina tuotteena  

 Sertifikaatti nro: VTT-C-4748-09  

 

 
 

TKR-Vedeneristysjärjestelmä yhdessä TKR-Viemärisaneerausjärjestelmän kanssa mahdollistaa 
saumattoman kokonaisuuden katosta katuviemäriin saakka. 
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TKR PUTKIMASSA 
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TKR Putkimassa on kotimainen luonnonöljypohjainen tuote, joka on kehitetty moderneihin 
viemärisaneerauksiin mahdollisimman vahvan kulutuspinnan aikaansaamiseksi. Elastinen ja 
liukas TKR-Putkimassa suojaa käsiteltävät pinnat korroosiolta, kulumiselta, syöpymiseltä ja 
iskuilta. Kestää suoloja, liuottimia, emäksiä ja erilaisia happoja. TKR Putkimassa on joustava, 
mutta silti sitkeä, vesitiivis ja antistaattinen. TKR- Putkimassalla käsitelty tuote vaimentaa ääntä 
ja kestää värähtelyä ja tärinää. 
 
 
TESTATTU TUOTE 
 

▪ Kovuutta ja joustavuutta voidaan säädellä (jopa 160%) 

▪ Sähköeriste, ei johda sähköä, liukas 

▪ Ei haihdu haitallisia kaasuja työstettäessä eikä valmiina tuotteena.  Rakennusmateriaalien 
päästöluokitus M1 RTS (Rakennustietosäätiö) 

▪ Ohenteita ei käytetä 

▪ Halkeaman silloituskyky erinomainen 

▪ Tuotesertifikaatti vedeneristysjärjestelmä nro: VTT-C-4748-09 

▪ Lattiakaivon ja lattiapinnoitteen liitoksen vesitiiviyden testaus VTT standardi SFS-EN 
1253-2/9.1.2 

▪ Vetotesti adheesion tutkimiseen VTT tutkimusselostus n:o TEX 978 

▪ Vetomurtolujuuden ja sitä vastaavan venymän määrittäminen, resistanssi, veden 
imeytyminen, vesihöyryn läpäisykyky VTT (TEX 9910) 

▪ Happorasitustesti, tartuntalujuuskoe. Betonialan Ohuthiekeskus Oy 

▪ Suolasumutuskokeet, puristuslujuus. Tampereen tekninen korkeakoulu 

 
TYYPILLISIÄ ASENNUKSIA 
 
Käytetään osana TKR -Viemärisaneerausmenetelmää, (Sertifikaatti VTT-C-8552-12), vanhojen 
valurauta-, PVC- ja betoniviemäreiden uusimiseen saumattomasti. Mukaan lukien lattiakaivot ja 
lattiakaivojen liitokset putkiin. 
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LATTIAKAIVOJEN SANEERAUS 
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Lattiakaivon rassireikä suurennetaan 
poraamalla 60mm reiäksi. Lattiakaivo 
puhdistetaan ja hiotaan. 
 

Lattiakaivo pinnoitetaan TKR pinnoitteilla 
vesieristysohjeen mukaisesti. 
 

Korokerenkaan reunan ja lattiakaivon väliin 
laitetaan KiiltoFix Masa- liimamassaa (M1- 
luokan silikonivapaa tuote), jotta TKR:ää ei 
valu ulkopuolisen täytön aikana lattiakaivoon. 
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LATTIAKAIVOJEN SANEERAUS 
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Korokerenkaan ulkopuolta on karhennettava 
K30 santapaperilla, ennen ulkopuolen 
tiivistystä TKR pinnoitteella 
 

Pinnoitettu lattiakaivo. Kuvassa uusi 
lattiakaivon puhdistustulppa. 
 

Muovisen korokerenkaan liitos lattiakaivoon. 
Liitoksessa on käytetty TKR pinnoitetta. 
Vastaavalla tavalla muovinen korokerengas 
voidaan liittää pinnoitettuun 
valurautakaivoon. Kuvassa näkyvä sinitarra 
toimii valuesteenä. 
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TKR VIEMÄRISANEERAUSMENETELMÄ 
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SAUMATON  PUTKIREMONTTI  

TKR-Viemärisaneerausmenetelmä on kotimainen kokonaisvaltainen saumaton 
putkiremontti valurauta-, PVC- ja betoniviemäreiden uusimiseksi lattiakaivolta 
katuviemäriin, mukaan lukien lattiakaivot ja lattiakaivojen liitokset putkiin. 
 
TKR-Viemärisaneerausmenetelmällä vanha viemäriputki uusitaan rakenteita 
rikkomatta. Uusi viemäri koostuu vedeneristyskerroksesta, (Sertifikaatti VTT-C-
4748-09) ja kulutuskerroksesta. Viemärin seinämävahvuus on minimissään 2 
mm. Menetelmä soveltuu halkaisijaltaan 32-300 mm viemäreille. (PVC-viemärit 
70-300mm.) 
 
 
KOTIMAISUUS JA TURVALLISUUS 
 
Kotimaiset TKR- pinnoitteet ja massat ovat testattuja, kemiallisesti ja rakenteellisesti kestäviä 
M1 luokiteltuja materiaaleja.  TKR tuotteilla on korkea vetomurtolujuus ja tarttumislujuus. 
Tuotteilla tehty uusi viemäri on korroosion, kulumisen ja syöpymisen kestävä. Uusi viemäri 
kestää iskuja ja notkahduksia korkean murtovenymän ansiosta. Viemäriverkostosta tulee 
elastinen ja antistaattinen. Valmis uusi viemäri vaimentaa ääntä, kestää värähtelyä ja tärinää. 
TKR-Pinnoitteet ja TKR-Massat ovat hajuttomia niin asennettaessa kuin valmiina tuotteenakin. 
 
TKR-viemärisaneerausmenetelmän ja menetelmässä käytettävien tuotteiden laadunvalvonta 
hoidetaan VTT Expert Services Oy:n ja TKR-Marketing Oy:n välisen laadunvalvontasopimuksen 
mukaisesti. 
 
 
KUSTANNUSTEHOKKUUS 
 
TKR Viemärisaneerausmenetelmä mahdollistaa putkiremonttikustannusten jakamisen usealle 
vuodelle, koska työ voidaan tehdä vaiheittain eri ajankohtina miniremontti tyyppisesti. 
Huoneistoissa voidaan asua koko remontin ajan. Liikehuoneistoissa toimintaa ei tarvitse 
keskeyttää remontin ajaksi. 
 
 
URAKOINTI 

 
TKR-Viemärisaneerausmenetelmän mukaisen viemärisaneerauksen voivat suorittaa vain TKR-
Marketing Oy:n kouluttamat ja valtuuttamat asennusliikkeet. 
Asennukset tehdään TKR-Viemärisaneerausmenetelmän laatukäsikirjan ja työohjeen mukaisesti. 
Laadunvarmistusjärjestelmä perustuu SFS-ISO 9002 standardiin. 
Laatujärjestelmän toimivuuden tarkastamiseksi ulkopuolinen asiantuntija suorittaa vuosittaisen 
laatuauditoinnin valtuutetuissa asennusliikkeissä. 
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TKR HOHTO 

2-komponenttinen kulutusta kestävä hajuton pinnoite kohteisiin, joissa tarvitaan jälkivalaisevaa 
pintaa, kuten opasteissa. Käyttökohteita ovat sähköttömät kohteet, turvamerkinnät, 
opastusmerkinnät seiniin ja portaisiin. Voidaan käyttää myös lattiamateriaalina. Muita 
sovelluksia ovat esim. kalojen houkutinväriksi uistimiin ja Lahjatuotteiden pinnoitukseen.  
 

Ominaisuudet 

• Hyvä valaisukyky 
• Ympäristöystävällinen, hajuton työstettäessä ja valmiina tuotteena.  
• RTS:n myöntämä M1 rakennusmateriaalien päästöluokitus. 
• Ei fosforia 

• Jälkivalaisukyky jopa 6 tuntia 

• Latautuu hetkessä 

 

TKR KUMIMASSA 

2-komponenttinen hajuton pinnoite kohteisiin, joissa tarvitaan iskunkestävyyttä ja joustavuutta. 
Pinnoite soveltuu erinomaisesti mm. veneiden kölien pinnoitukseen. Pinnoittaminen jatkaa 
veneen käyttöikää, estäen kosteuden pääsyn kuiturakenteisiin. Muita käyttökohteita ovat esim. 
erilaiset törmäyssuojat, ja autokorirakenteet, kuten helmapellit ja pohjapanssarit, jotka ovat 
alttiita ulkoisille iskuille. 

 

TKR SOLUKUMI 

2-komponenttinen pinnoite äänieristykseen, lämmöneristykseen, joustolattioihin, yms. Turpoaa 
asennuksen jälkeen 2 – 3 kertaiseksi, hajuton. Erinomainen ratkaisu vaikeissa kaarevissa 
muodoissa, joissa eristetään mm. ääntä. Asennetaan vähintään kahteen kertaan parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Käyttökohteina lavastustekniikka, auton korirakenteet, 
hiekkapuhalluskaapit ja -tilat, kuljetuskaluston lattiat, LVI tekniikka, joustolattiat. 

 
KUMIROUHE 
 
EPDM laatuinen kumirouhe. Voidaan käyttää TKR pinnoitteessa lisäaineena, joko lisäämällä 
kumirouhetta muoviosaan tai ripottelemalla sitä tuoreelle TKR pinnalle. Käytetään esim. 
työkoneiden, telineiden tai veneiden reunoilla joissa on suuri liukastumisen vaara. Saatavana 
raekokoina 1,0-3,5mm ja 0,5-1,5mm sekä pulverina. Valittavissa 25 eri väriä. 
 
 
KVARTSIHIEKKA 
 
Käytetään TKR pinnoitteessa lisäaineena täyttöihin, kittauksiin ja pintojen karhennukseen 
tasoitteita varten. Voidaan sotkea muoviosaan tai ripotella tuoreelle TKR pinnalle. 
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AMPERLA AIRTIGHT ja  

AMPERLA AIRTIGHT K 

Amperla Airtight ja Airtight K ovat ilmavuototiivistyksiin käytettäviä pin-

noitteita. Ne tarttuvat ja imeytyvät miltein kaikkiin rakennusmateriaalei-

hin muodostaen ilmatiiviin ja kosteutta kestävän kalvon. Voidaan käyt-

tää sellaisenaan ilmatiiveyden varmistamiseksi tai pohjusteena ja täyt-

tönä TKR tiivistyskorjaus- ja haitta-ainehallintajärjestelmän alla. 

 

Molemmat pinnoitteet ovat yksikomponenttisia, vesiohenteisia ja M1 

luokiteltuja ja tällöin turvallisia asentajalle ja loppukäyttäjälle. Pinnoit-

teet ovat kuivuttuaan elastisia ja päällemaalattavissa tai tasoitettavissa. 

Menekki on 500-1000g/m² riippuen pinnan karkeudesta. Työlämpötila 

+5°C - +30°C.  Väreinä valkoinen ja tummansininen/kuivuttuaan musta. 

 

Amperla Airtight K on kuiduilla vahvistettu ja tällöin sopii hyvin raken-

teiden liitoksiin ja halkeamiin. Voidaan levittää lastalla, telalla tai pens-

selillä. Amperla Airtight on notkeampi ja soveltuu pintojen ruiskutukseen 

korkeapaineruiskulla. 

 

Pohjusteena TKR menetelmien kanssa tulee Amperla Airtight K asen-

taa vain täytettäviin reikiin ja huokoisiin alustoihin. Näiden vierusta tu-

lee jättää tartuntapinnaksi TKR pinnoitteelle. 
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Tekniset tiedot: 

Perusaine Kuituvahvistettu synteettinen dispersio 

Olomuoto Tahna 

Kuivumistapa Fyysinen kuivuminen 

*Nahkoittuminen (20°C / 65% R.H) n. 60min 

Ominaispaino n. 1,15g/ml 

Lämpötilankesto kuivuttuaan -20°C - 80°C 

Riittoisuus (*) 500-1000g/m², riippuen paksuudesta 

Työskentelylämpötila 5°C - 30°C 

Kuivumisaika (20°C / 60% R.H.) n. 24-48h 

Diffuusionkestävyys (µ-arvo) 10241 

Vastaavan ilmakerroksen paksuus (Sd-arvo) 10,96m 

Murtovenymä (DIN 53504) >500% (Amperla Airtight) 

 
 
Tuotteen tiedot: 
Amperla Airtight K on kuituvahvisteinen polymeeritahna joka muodostaa ilma-, ja kosteustiiviin 
elastisen kalvon kuivuttuaan. Amperla Airtight on ruiskutettava versio ilman kuituvahvistetta. 
 
Käyttötiedot: 
Heti valmis käytettäväksi. Kuituvahvistettu, sopii max. 2mm leveille raoille. Voidaan levittää 
myös huokoisille pinnoille. Hyvä tartunta myös hiukan kosteille pinnoille. Kuivuttuaan on 
päällemaalattavissa. 
 
Käyttökohteet: 
Ilma- ja höyrytiiveyttä vaativiin kohteisiin mm. läpivienteihin, ikkunan karmiliitoksiin, lattia- ja 
seinäliitoksiin, seinä- ja kattoliitoksiin. Käytä TKR Tiivistys ja Haitta-aineidenhallinta menetelmää 
kaasutiiveyden takaamiseksi. 
 
Amperla Airtight K käytetään pohjusteena ja täyttönä TKR pinnoitteiden alla.  
 
Pinnat: 
Käy kaikille huokoisille pinnoilla. Ei sovellu bitumille, lasille, PE, PTFE ja PP-muoveille. Voi 
pidentää kuivumisaikaa. Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Ei vaadi 
esivalmisteluja. Epävarmoissa tilanteissa tarttuvuuskokeen tekeminen on suotavaa. 
 
Saumat: 
Liikkumattomat saumat, raot ja tiivistykset max 2mm. Jos saumat yli 2mm asenna päälle TKR 
tiivistys ja haitta-aineiden hallinta menetelmä. 
 
Säilyvyys: 
Avaamaton pakkaus säilyy vähintään 12 kuukautta varastoituna kuivassa +5°C - +25°C 
lämpötilassa. 
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Käyttö Amperla Airtight K: 
Odota massan lämpötilan tasaantuvan huoneen lämpötilaan. Sekoita ennen käyttöä. Levitä 
massa laimentamattomana ja tasaisesti pensselillä halutun paksuiseksi kerrokseksi. Tee 
tarvittaessa useita ohuita kerroksia. Kerrosten välinen kuivumisaika noin 1h. Rikkoontunut 
Amperla Airtight K pinta voidaan korjata uudella sivelyllä.  
 
Ennen kuivumista työkalut voidaan puhdistaa kostealla liinalla pinnoista ja työkaluista. 
 
HUOM! 
 Älä Laimenna 
 Ei sovellu veden alla käytettäväksi 
 Ei sovellu liikuntasaumoille 
 
 

Nämä tiedot on esitetty hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan luotettavia, mutta ne on 
tarkoitettu ainoastaan opastukseksi. TKR Marketing Oytä ja sen edustajia ei voida pitää vastuussa 
seurauksista, jotka ovat sellaisten henkilöiden aiheuttamia, joiden menettelytavat eivät ole meidän 
valvonnassamme tai ovat sen ulkopuolella. On käyttäjän vastuulla päättää tuotteen aineistossamme 
mainitusta soveltuvuudesta ja käyttömenetelmistä tai käyttöä edeltävistä valmisteluista, ja lisäksi 
käyttäjän velvollisuus on noudattaa ja ottaa käyttöön sellaiset varotoimenpiteet, jotka ovat 
suositeltavia henkilökunnan ja omaisuuden suojelemiseksi käytäessä mitä tahansa tuotteistamme. 
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TKR 2-KOMPONENTTI PRÄSSI 
 
TKR 2-komponentti prässi on tarkoitettu esim. lattia- ja seinänrajan, seinän- ja katonrajan, 
putkien läpivientien tai muiden vastaavanlaisten rakenteiden tiivistystyön helpottamiseen ja 
nopeuttamiseen. 
 
TKR Pinnoitteen sekoitus tapahtuu irrotettavassa sekoitussuuttimessa. Mikäli pinnoitetta 
käytetään useampaan kertaan samoista patruunoista, suutinosa on vaihdettava jokaista 
käyttökertaa kohti ja patruunat suljettava korkilla. 
 
TKR 2-komponentti prässi koostuu neljästä komponentista. 
Prässimekaniikka, patruunat, suutinosa ja patruunakorkki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patruunoissa myytävät tuotteet: 
 
TKR Peruspinnoite väritön   470g 
TKR Hyytelö 2 valkoinen, musta, ym.  470g 
TKR Hyytelö 4 vaaleanharmaa nro:13  470g 
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KÄYTTÖOHJE 
TKR PERUSPINNOITE, HYYTELÖT 

JA PUTKIMASSA     6.11.2020 

RH 

85%* 

ASENNUS-

LÄMPÖTILA 

16-25°C 

Pohjamateriaaleille: Betoni, alumiini metalli, puu, styrox, gyproc, lasikuitu, kumi, kivi, bitumi. 

Muista kohteista kysy lisätietoja. 

Työmenetelmät: Sivellin, lasta, tela, valu, ruisku 

Onnistunut pinnoitustyö vaatii huolellisuutta. Parhaan lopputuloksen 

saamiseksi lue tämä käyttöohje ja noudata annettuja ohjeita. 

Kohteen arviointi: Pinnoitettavan kohteen tulee olla puh-
das, kuiva ja luja. Pinnalla on oltava sopiva profiili. Betonin 
tulee olla pintakuiva; kosteuspaino % 4 tai sen alle, max. 
85%  RH. Rakenteen suhteellinen kosteus alle 85 %. 
*Vedeneristyksissä sekä alle 0,3mm kalvopaksuudella lattia-
pinnoituksissa 90%. Huomioi ilman lämpötila, ilmankosteus 
ja ilman kastepiste. Huolehdi tuuletuksesta, ettei synny kon-
densoitumista, mikäli kohde on ollut suojattuna pressulla tai 
muovilla. Älä pinnoita ulkotiloissa ennen puoltapäivää, mikä-
li lämpötila edeltävänä yönä on ollut alle + 10 ⁰C. 

Varastointi ja asennuslämpötila: Kovetin tulee säilyttää 

+16 - +25°C lämpötilassa ja aina huolellisesti suljetussa 

omassa pullossaan. Tarkasta, että kovetin on juoksevaa ja 

kiteetöntä. Muoviosa tulee säilyttää huolellisesti suljetussa 

astiassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Asennusläm-

pötila +16 - +25°C. Yli +30°C tuotteen siloittuminen heikke-

nee nopean kuivumisen takia. 

Betonipinnat: Varmin mittausmenetelmä on poranreikä mittaus. Pintakosteusmittaus ei aina 

ole luotettava. Pintaa voidaan pyyhkiä tummalla pyyhkeellä, jos pyyhkeeseen jää vaaleata jau-

hetta, pinnan puhtaus ei yleensä ole riittävä teollisuuslattioiden edellyttämiä pinnoitteita varten. 

Uudesta betonipinnasta on valun jälkeinen sementtiliima poistettava koneellisesti sekä uudes-

sa ja vanhassa betonilattiassa pinta hiottava niin, että pinnan kivet ovat halki. Myös kaikki beto-

nin jälkihoitoaineet on poistettava valmistajien ohjeiden mukaisesti. Betonipinta puhdistetaan 

pölystä huolellisesti imuroimalla.  

Teräspinnat: Teräspinnoille suosittelemme hiekkapuhallusta.  

Epätasaiset pinnat:  Mikäli alustassa on halkeamia tai epätasaisuuksia, on ne hyvä korjata 
TKR pinnoitteella ennen varsinaista pinnoitusta. 

Ennen pinnoitusta: Varaa valmiiksi digitaalivaaka, astiat (muovi), joissa sekoitat pinnoitteet, 

sekoituslastat tai hidaskierroksinen porakone ja pinnoitusvälineet, esim. tela tai lastat.  
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Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koepinnoituksen tekoa ennen varsinaista työtä. 

Käyttöaika: Sekoitetun pinnoit-

teen käyttöaika on noin 30 min. 

Suosittelemme, että aloitat ensin 

pienellä annoksella.  

Työturvallisuus: Käytä aina suojaluokan 3 - 5 suojakäsineitä ja standardin mukaisia suojala-

seja. Ilmastointi ja alipaineistus on kytkettävä pois päältä. Ruiskuttaessa käytä hengityssuojaa. 

Erinomaisen tarttumiskykynsä vuoksi kuivunutta pinnoitetta ei voi poistaa vaatteilta ja iholta. 

Poista roiskeet heti paperilla. Aineen joutumista silmiin ja iholle on varottava. Mikäli ainetta jou-

tuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Ota tuote-etiketit mu-

kaan. Suojaustiedot löytyvät tuotteen käyttöturvatiedotteesta, joka löytyy osoitteesta www.tkr.fi/

extranet. Tulosta nämä tiedostot työmaalle. 

TYÖAIKA 

20-30 

min 

Muoviosan sekoittaminen ennen punnitusta (myös valmiiksi mitoitetut)  

Punnittavissa, sekä valmiiksi mitoitetuissa pakkauksissa on muoviosan sisältö sekoitettava en-

siksi huolellisesti ja rauhallisesti, jotta sen eri komponentit sekoittuvat tasaisesti keskenään. 

Suosittelemme manuaalisista sekoitusta esim. sekoituskeppiä. Mikäli sekoitetaan koneellisesti, 

on sekoitettava hitaasti pyörivällä sekoittimella (300-500rpm riippuen viskositeetistä). Sekoita 

vähintään 3 minuutin ajan, kunnes seos on homogeeninen. Vältä ilman sekoittamista mas-

saan. 

Annostelu ja punnitus: Riittävän tarkan sekoitussuhteen saamiseksi käytä digitaalivaakaa. 

Käytä vaakaa myös valmiiksi mitoitetuissa pakkauksissa, mikäli haluat tehdä useamman pie-

nemmän annoksen. Muista huomioida astioiden omat painot. 

**Noudata työohjeessa mainittuja sekoitussuhteita. Tiivistyskorjauksissa seossuhde pääsään-

töisesti 100:50. Kovalla kulutuksella oleville pinnoille käytetään seossuhdetta 100:70. Doku-

mentoi käytetty seossuhde, määrät ja erä. 

Esimerkki: 100:60 on 1kg muoviosaa ja 600g kovetinosaa. 

SEKOITUS 

-SUHDE 

100:60** 

Sekoittaminen:  

Valmiiksi mitoitettu kerta-annos: Kun muoviosa on sekoitettu aikaisemmin mainitulla tavalla, 
kaadetaan kovetinpullon sisältö muoviosaan. Sekoita huolellisesti astian pohjaa ja reunoja 
myöten komponentit keskenään. Sekoita rauhallisesti, jotta vältyt ilman viemiseltä massaan. 
Sekoita vähintään 3 min. ajan, kunnes seos on homogeeninen.  

Itse punnittava: Aluksi on hyvä tehdä pieniä annoksia, jotta oikea tuntuma löytyy. Sekoita 

huolellisesti astian pohjaa ja reunoja myöten komponentit keskenään. Väärä aineiden suhde 

tai puutteellinen sekoitus estävät täydellisen reagoimisen ja aiheuttavat mm. kuivumattoman 

pinnan. Sekoita rauhallisesti, jotta vältyt ilman viemiseltä massaan. Sekoita vähintään 3 min. 

aja, kunnes seos on homogeeninen. Varmistaaksesi vielä sekoituksen, kaada valmis seos toi-

seen astiaan (esim. telasankkoon) ja sekoita vielä 1 minuutti.  
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Työkaluesimerkkejä: Betonilattioille soveltuu pohjakerrokseen sileä teräslasta, pintakerrok-
seen hammaslasta ja lyhytkarvainen tela. Vedeneristykseen käy pensseli ja pitkäkarvainen te-
la. Tiivistyspinnoituksissa pensseli, lyhytkarvainen tela, injektointiruisku. 

Kittaus, pintojen oikaisu: Vaikka kohteeseen tulisi TKR pinnoite, johon sekoitat esim. kvartsi-

hiekkaa, tulee pohjustus tehdä kuitenkin aina TKR Peruspinnoitteella. (hiekan tulee olla pestyä 

ja kuivaa). Kvartsihiekkaa voit sekoittaa max. 7 kg valmiiseen 1 kg:n TKR annokseen. Raekoko 

0,1 – 3,0 mm.  

Pinnoitus: Pohjakerroksen pinnoitus värittömällä TKR Peruspinnoitteella. TKR Hyytelöt on tar-
koitettu kohteisiin, joissa tarvitaan valumisen estoa, kuitenkin suosittelemme pohjustukseksi aina 
TKR Peruspinnoitetta. 

 

Lattiapinnoitus: Pinnoitustyö tehdään vähintään kahteen kertaan.  Ensimmäisellä käsittelyker-

ralla (väritön) levitetään tiukkaan ohut kerros lastalla, nurkissa käytetään sivellintä. Uudelleen 

käsittely aikaisintaan 2-4 tunnin kuluttua, kun pinta on nahkoittunut (pinta on tahmea, mutta 

siitä ei irtoa pinnoitetta). Käytä ylikulkuun tarpeen vaatiessa piikkikenkiä. Pintakerros tehdään 

hammastetulla lastalla, jonka jälkeen välittömästi kevyt telaus piikkitelalla, mohart-/

mikrokuitutelalla. 

Pinnan karhennus, liukuesto: Ulkotilat ym. sellaiset tilat joihin kertyy lunta, pitää karhentaa 
kvartsikivellä. Raekoon tulisi olla karhennuksessa 0,4 – 2,0 mm käyttötarkoituksen mukaan. 
Kivi-, kumirouhe sirotellaan valmiille TKR pinnoitteelle. Pientä raekokoa käytettäessä kannat-
taa pinnan antaa kuivua hetki ennen sirottelua, ettei kivi painu liian syvälle massaan. Kun kar-
hennus tehdään karhealla kivellä, voidaan pinta telata tarvittaessa kiven sirottelun jälkeen, jol-
loin kivi sekoittuu osittain massaan. 

Karhennus muovigranulaatilla: granulaatti sekoitetaan TKR pinnoitteeseen erillisen ohjeen mu-
kaisesti. 

Puussa huomioitavaa: Kun puhtaan puupinnan ensimmäinen käsittely on tehty, seuraavana 

päivänä hiotaan kevyesti puun nostamat ”piikit” poikki. Poista hiomapöly huolellisesti, tämän 

jälkeen voidaan tehdä toinen pinnoituskerta ja n. 4 tunnin kuluttua mahdollisesti kolmas kerta.  

Menekki: Betonin pinnoitus; Pohjakerros: TKR Peruspinnoite, väritön, 150-300g /m
2
, kalvopak-

suus 0,15 – 0,3mm. Pintakerros; TKR Peruspinnoite, värillinen, 500-1100g /m
2
, kalvopaksuus 

0,5 – 1,1mm (EN1504-2, EN ISO 6272-1, EN 1062-3, EN ISO 5470-1) 

Tuotteen säilyvyys: Muoviosa valmistuspäivästä 24 kk. Kovetinosa valmistuspäivästä 6 kk. 
Säilytyslämpötila + 16 - +25°C. 

Nämä tiedot on esitetty hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan luotettavia, mutta ne on tarkoitettu ainoastaan opastukseksi. Oy TKR Coatings Ltd:tä, 
TKR-Marketing Oy:tä ja niiden edustajia ei voida pitää vastuussa seurauksista, jotka ovat sellaisten henkilöiden aiheuttamia, joiden menettelytavat eivät 
ole meidän valvonnassamme tai ovat sen ulkopuolella. On käyttäjän vastuulla päättää tuotteen aineistossamme mainitusta soveltuvuudesta ja käyttöme-
netelmistä tai käyttöä edeltävistä valmisteluista, ja lisäksi käyttäjän velvollisuus on noudattaa ja ottaa käyttöön sellaiset varotoimenpiteet, jotka ovat suosi-
teltavia henkilökunnan ja omaisuuden suojelemiseksi käytäessä mitä tahansa tuotteistamme. 

Vesieristys, tiivistys ja haitta-aineiden hallinta pinnoitukset erillisen ohjeen mukaisesti. 
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Betonilattia: 

Pohjakerros: TKR Peruspinnoite väritön. Pinnoitteen menekki 150-200 g/m². Asen-
nustapa teräslasta. 

MATERIAALIMENEKKI VEDENERISTYKSEEN 

Seinät: 

Pohjakerros:  TKR Peruspinnoite väritön. Pinnoitteen menekki 150 g/m².  

Pintakerros:  TKR Hyytelö 2 värillinen. Pinnoitteen menekki 250 g/m². 

 

Asennustapa:  Tela, pohjakerrosta tehtäessä puolipitkä karva, pintaa tehtäessä mohair- tai 

huopatela.  

TKR Peruspinnoitteeseen lisätty kvartsihiekka 

Paksuja kerroksia tehtäessä, kuten lattian oikaisuja ja tasoituksia, pohjakerros tehdään aina 
väittömällä TKR Peruspinnoitteella, ilman kvartsihiekkaa.  

Menekki: Esim. 5 kg TKR / kvartsihiekkaseos, 3mm paksuna kerroksena à valmista pintaa 1 
m². Tämän pinnoituksen päälle tehdään vielä normaali pintakerros. 

Hieman karkea lattian valmispinta Valmispinta, pinnassa ei kvartsia 

TKR muoviosa 265 g 530 g 600 g 

Kvartisirae 0,1-0,6- 
mm 

900 g 1800 g 1500 g 

TKR Kovetinosa 186 g 372 g 420 g 

Pinnoitevahvuus /m2 1 2 mm/1 m² 1 mm/1,5m² 

Kvartsihiekka / TKR -seos lattian oikaisuihin ja tasoituksiin sekoitussuhde 
TKR muoviosa 600 g 

Kvartisirae 0,6-1,2 mm 4000-7000 g 

TKR kovetinosa 420 g 

Hieman karkea lattian valmispinta  

Huomaa: Kvartsitäyttö seoksissa seossuhde on 100:70 

TKR muoviosa ja kvartsi suositellaan sekoitettavaksi vähintään 1 vuorokausi ennen pinnoitus-

ta. Työmaalla sekoitetaan vain kovetinosa valmiiseen muovi/kvartsi seokseen. Kvartsihiekan 

on oltava kuivaa ja ulkoa tuodut säkit avattava sisätiloissa. Pelkän muoviosan paino merkittävä 

astiaan oikean kovettajan määrän punnitsemiseksi.  

Vedeneristyksissä käytetään seossuhdetta 100:60, ellei toisin ohjeisteta. Tee dokumentointi 

käytetyistä seoksista ja määristä. 
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Rakenteiden ilmavuotojen hallintajärjestelmä 

Haitta-aineiden hallintajärjestelmä 

Radontiivistysjärjestelmä      7.9.2020 

 

  TKR Ilmavuototiivistysjärjestelmä  

sivu 10 Ikkunakarmin ja ulkoseinän liitoksen ilmavuototiivistys  TKR-pinnoitteella 

sivu 11 Sisäkaton tiivistys TKR-pinnoitteella 

sivu 12 Höyrysulun liittäminen ISOVER VARIOON ja sen liittäminen betonilattiaan TKR-Pinnoitteella 

sivu 13 Lattiapinnoitteen liitoksen tiivistäminen TKR-pinnoitteella 

sivu 14 Ilmanvaihtokanavan tiivistäminen TKR-pinnoitteella  

  TKR Haitta-aineiden hallintajärjestelmä  

sivu 16 Maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella, puuseinä 

sivu 17 Maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella, betoniseinä 

sivu 18 Valesokkelin korjauksen yhteydessä tehtävä tiivistys TKR-pinnoitteella 

sivu 19 Tiiliseinän tiivistys lattian rajakohdissa TKR-Pinnoitteella 

sivu 20 Väliseinän alareunan tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 21 Välipohjan ja ulkoseinän liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 22 Ulkoseinän ja pilarin liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 23 Ulkoseinän ja pilarin/palkin liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella  

sivu 24 Ikkunakarmin ja ulkoseinän liitoksen haitta-ainetiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 25 Lisäeristyksen höyrysulun liitoksen tiivistys betonilattiaan TKR-Pinnoitteella 

sivu 26 Liikuntasauman tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 27 Alapohjan liikuntasauman tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 28 Alapohjan liikuntasauman tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 29 Putkiläpivientien tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 30 Putkiläpiviennin tiivistys TKR-Pinnoitteilla 

sivu 31 Lattian haitta-ainekapselointi TKR-Pinnoitteella 

sivu 32 Lattian haitta-ainekapselointi, halkeamat TKR-Pinnoitteella 

sivu 33 Tiiliseinän kapselointi TKR-Pinnoitteella 

  TKR Radontiivistysjärjestelmä 

sivu 35 Maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitoksen tiivistys TKR-Pinnoitteella 

sivu 36 Liikuntasauman tiivistys TKR-Pinnoitteella radon korjauksessa 

sivu 37 Putkiläpiviennin tiivistys TKR-Pinnoitteilla 

sivu 38 Putkiläpiviennin tiivistys TKR-Pinnoitteilla 
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Pinnoitettava pinta on oltava puhdas, pölytön, ja sementtiliima on poistettu 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m
2
. 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki n. 350g/m
2
 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, valkoinen tai vaaleanharmaa, menekki n. 350g/m
2 

 

Pystypinnoille, ikkunakarmeihin, ja vaikeasti tavoitettaviin kohteisiin 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m
2
 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 4, vaaleanharmaa, menekki n. 350g/m
2
 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, valkoinen, menekki n. 350g/m
2 

 

Uudelleenkäsittely 2-4h kuluttua aikaisemmasta pinnoituksesta, kun pinta on nahkoittunut. Pinnoituksen voi myös 
tehdä täysin kuivuneen TKR pinnoitteen päälle. 

Seossuhde TKR pinnoituksissa on 100:50, poikkeavat seossuhteet on esitetty DET kohdissa 

 

Kokonaiskalvopaksuus yleisesti 0,8mm, ammoniakkipäästöt ja suuret hiilivetypäästöt 2,0 mm.  

 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivistysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

 

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta 

Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tukeen. 

Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi 

YLEISOHJE TIIVISTÄMISEEN JA HAITTA-AINEIDEN HALLINTAAN 
TKR PINNOITTEILLA 
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TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmässä estetään vaurioituneiden rakenneosien sisältä-

mien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan tekemällä ilmavuototiivistystoimenpiteitä ra-

kenneosien pintaosiin. Tyypillisiä ilmavuotopaikkoja rakennuksessa ovat lattiat, sei-

nät, lattian- ja seinän rajapinnat, putkien läpiviennit, ikkunakarmit ja ulkoseinän liitos-

kohdat sekä maanvaraisen laatan ja ulkoseinän liitokset.  

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmässä koostuu TKR-hyytelökerroksista. Menetelmällä 

saavutetaan ilmatiiveys, jonka ensisijaisena tavoitteena sisäilmakorjauskohteissa on 

estää hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteista ja niiden mukana kulkeutuvien epä-

puhtauksien pääsy huonetilaan.  

Jos suunnittelussa tai toteutuksen vaiheessa on epäilys, että tiivistettävä rakenneosa 

sisältää epäpuhtauksia, tulee tiivistystyö tehdä haitta-aineiden hallintajärjestelmällä, 

jolla saavutetaan ilmavuototiiveyden lisäksi rakenteen kaasutiiveys.  

 

TKR-Haitta-aineiden hallintajärjestelmä  

TKR-Haitta-aineiden hallintajärjestelmässä estetään vaurioituneiden rakenneosien 

sisältämien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan kapseloimalla rakenneosia. Tyypilliset 

epäpuhtaudet ovat maaperän radon kaasut, maaperän mikrobipäästöt, lattiapinnoit-

teiden tai niiden alustan VOC- ja PAH-päästöt. Lisäksi asbestin sulkeminen rakentee-

seen, jota ei vielä ole tarpeen mukaista poistaa rakenteesta on hallittavissa ko. järjes-

telmällä.  

TKR-Haitta-aineiden hallintajärjestelmä koostuu TKR-peruspinnoitteesta ja TKR-
hyytelöstä. Menetelmällä saavutetaan kapselointikerros, joka estää haitta-aineiden 
tai muiden epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan sekä konvektiolla että diffuusi-
olla materiaalin läpi eli ns. kaasutiiveys.  

Maaperään liittyvien rakenteiden tiivistäminen tulee tehdä aina haitta-
ainejärjestelmällä mahdollisen maaperässä olevan kosteusrasituksen vuoksi. 

 

TKR-Radontiivistysjärjestelmä  

TKR-Radontiivistysjärjestelmässä estetään maaperässä olevan radon-kaasun pääsy 

sisäilmaan tiivistämällä rakenneosia. TKR-Radontiivistysjärjestelmä koostuu TKR-

peruspinnoitteesta ja TKR-hyytelöstä. Menetelmällä saavutetaan tiivistyskerros, joka 

estää maaperän radon-kaasun kulkeutuminen sisäilmaan sekä konvektiolla että dif-

fuusiolla materiaalin läpi eli ns. kaasutiiveys.  

 

TKR-sisäilmakorjausten hallintajärjestelmässä on TKR-tuotteiden pohjusteena asen-
nettavien tuotteiden on oltava M1-luokan rakennusmateriaaleja.   

TKR-Sisäilmakorjausten hallintajärjestelmä 
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Ilmavuototiivistys 

Rakennusosien ilmatiiviyden parantaminen eli tiivistyskorjaus on korjausmenetelmä, 
jonka ensisijaisena tavoitteena sisäilmakorjauskohteissa on estää hallitsemattomat 
ilmavirtaukset rakenteista ja niiden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy huo-
netilaan. Tiivistyskorjauksissa tehdään toimenpiteitä rakenteiden sisäpinnan riittävän 
ilmatiiviyden varmistamiseksi. Lähde: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennus-
ten korjaus, Ympäristöministeriön julkaisuja 2009:18 

 

 

Haitta-aine kapselointi 

Kapseloinnilla tarkoitetaan korjausmenetelmää, jonka tavoitteena on estää haitta-
aineiden tai muiden epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan sekä konvektiolla että 
diffuusiolla materiaalin läpi. Lähde: Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten 
korjaus, Ympäristöministeriön julkaisuja 2009:18 

Epäpuhtauksina voivat olla mm. bitumisivelyt, ammoniakki jne. 

 

Mikrobivaurio 

Vaurio, jossa mikrobikasvustoa esiintyy niin paljon tai sellaisessa paikassa, että se 
heikentää materiaalin teknisiä tai esteettisiä ominaisuuksia tai siitä voi aiheutua haju-
ja tai terveydelle haitallisia päästöjä sisäilmaan. Rakennuksen sisäpuolisissa raken-
teissa tai ulkovaipan sisäosissa esiintyviä mikrobikasvustoja pidetään yleensä vauri-
oina todennäköisen sisäilmayhteyden takia. Lähde: Kosteus- ja mikrobivaurioitunei-
den rakennusten korjaus, Ympäristöministeriön julkaisuja 2009:18 

 

Radon  

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. 
Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa saada radonpitoi-
suus selville. Helpointa radonin torjuminen on talon rakennusvaiheessa, mutta sisäil-
man korkeaa radonpitoisuutta voidaan alentaa myös esimerkiksi radonimurilla. Talon 
alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Rakennukseen radon kulkeutuu perus-
tuksessa olevien rakojen kautta.  

Radonkorjausten tavoitteena on mahdollisimman alhainen radonpitoisuus, joka käy-
tännöllisin toimenpitein on saavutettavissa. Ennen radonkorjauksia kannattaa tehdä 
kaksi kuukautta kestävä radonpitoisuuden mittaus mittauskaudella syyskuun alun ja 
toukokuun lopun välisenä aikana. Lähde STUK 

 

 

 

KÄSITTEITÄ 
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TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmän ja TKR-Haitta-aineiden hallintajärjestelmän avulla voidaan toteuttaa 

”Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus, Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:18” julkai-

sussa esitettyjä rakenteiden eri tasoisia korjaustoimenpiteitä, joissa parannetaan rakenteen ilmatiiviyttä 

tiivistämällä rakenteiden liitoksia ja läpivientejä sekä rakenteen kosteusteknistä toimintaa. TKR-

pinnoitteella toteutettavat tiivistys- ja haitta-ainejärjestelmät soveltuvat PAH- ja VOC-yhdisteiden, erilais-

ten mikrobien, asbestin ja radonin kapselointiin ja tiivistykseen.  

Rakennusosakohtaisia korjausmenetelmiä on esitelty YM:n korjausoppaassa kolmetasoisina A, B ja C mal-

leina ja korjausoppaan mukaan ”Rakenteisiin syntyneiden vaurioiden syyt ja laajuus on selvitettävä riittä-

vän luotettavasti kohdekohtaisen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella. Korjauksilla 

tulee ensisijaisesti poistaa vaurioituneet materiaalit sekä vaurioitumisen syyt.” Korjaussuunnittelussa yh-

teydessä valitaan rakenteellisten ja ilmanvaihdon korjausten lisäksi käytettävät TKR-järjestelmät ja 

tuotteet.   

 

Esimerkki, korjaustapa A-rakenteen uusiminen 

Rakenteiden korjaustavan valinnan yhteydessä rakenneosien sisäpintojen epätiiveyskohdat 

tiivistetään TKR-Ilmavuotojärjestelmällä ennen lopullisia sisäpinnoitemateriaalien asenta-

mista. Kts. malleja eri ratkaisuista tiivistysvihkosta.  

 

Esimerkki, korjaustapa B-rakenteen osittainen uusiminen, jossa parannetaan rakenteen ilmatiiviyttä tii-

vistämällä rakenteiden liitoksia ja läpivientejä sekä rakenteen kosteusteknistä toimintaa. 

Rakenteiden korjaustavan valinnan yhteydessä rakenneosien sisäpintojen epätiiveyskohdat 

tiivistetään TKR-Ilmavuotojärjestelmällä ennen lopullisia sisäpinnoitemateriaalien asenta-

mista. Kts. malleja eri ratkaisuista tiivistysvihkosta.  

 

Esimerkki, korjaustapa C-rakenteen on pintarakenteisiin liittyvä korjaus, jossa rakennetta korjataan sen 

ilmatiiviyttä ja tuuletusta parantamalla. Lisäksi tehdään paikallisia, selkeästi rajattavia vauriokorjauksia. 

Samalla parannetaan rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Tässä korjausvaihtoehdossa vaurioitunutta 

materiaalia jää rakenteeseen.  

Rakenteiden korjaustavan valinnan yhteydessä rakenneosien sisäpintojen epätiiveyskohdat 

tiivistetään TKR-Haitta-ainejärjestelmällä ennen lopullisia sisäpinnoitemateriaalien asenta-

mista. Kts. malleja eri ratkaisuista tiivistysvihkosta, kohdasta haitta-ainekapselointi.  

TKR-TUOTTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN VALINTA 
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Runsaat ammoniakki ja hiilivetypäästö kohteissa harkinnan varaisesti kalvopaksuus 2,0mm. Kalvopaksuuden päättää suunnitte-
lija yhdessä sisäilma-asiantuntijan kanssa.  

TKR-TUOTTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN VALINTA 

  TKR-Ilmavuoto- 

tiivistysjärjestelmä 

TKR-Haitta-aineiden 

hallintajärjestelmä 

TKR-Radontiivistys 

järjestelmä 

Ikkuna- ja ovi karmien ilmavuo-

dot sisäilmaan 

X 

Kalvopaksuus 0,5mm 

    

Liikuntasaumat seinät, katto ja 

pilarit 

X 

Kalvopaksuus 0,5mm 

    

Ilmanvaihtokanavien villapinto-

jen kuitusidonta 

X 
Kalvopaksuus 0,2mm 

    

Ilmanvaihtokanavat X 
Kalvopaksuus 0,4mm 

    

Teollisia mineraalivillakuituja 

sisäkatoissa 

X 

Kalvopaksuus 0,2mm 

    

Alapohjan ja ulkoseinän liitos   X X 

Alapohjan liikuntasauma   X X 

Betonirakenteessa 
VOC/PAH päästöjä 

  X   

Betonirakenteessa 
ammoniakki päästöjä 

  X 
Kalvopaksuus 2,0 mm 

  

Seinärakenteessa VOC/PAH 

päästöjä (tiili, betoni yms. kivi-

rakenteet) 

  X 

Kalvopaksuus 0,8mm 

  

Läpivientien ilmavuodot 
Yksittäiset putket 

Kaapeli ja putkiryppäät 

  X 
Kalvopaksuus 0,8mm 

Kalvopaksuus 15mm 

  

Liikuntasaumat alapohjaraken-

teisiin 

  X 

Kalvopaksuus 2 x 5 mm 

 X 

Radon sisäilmassa     X 
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Ilmavuotokorjausten laadunvarmistus on tärkeässä roolissa onnistuneissa korjaustoimenpiteissä. 

Suunnittelija asettaa tiiveysvaatimukset tapauskohtaisesti RT kortin 14-111978 Rakenteiden ilmatii-

veyden tarkastelu merkkiainekokein. Tavoitetasomääritelmänä korjausten osalle määritellään taso-

määritelmien mukaisesti.  

Tavoitetasoina voidaan käyttää seuraavia tasomääritelmiä:  

1. Täysin tiivis, vuotoja ei sallita  

2. Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuotoja alipaineistettuna, -10 Pa.  

3. Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja alipaineistettuna, -10 Pa ja enintään vä-

häisiä vuotoja käyttötilanteessa, ilmanvaihto tasapainotettuna alle -5 Pa.  

Laadunvarmistus toteutetaan tyypillisesti työmaaolosuhteissa kaksivaiheisesti, ensin tarkastetaan 

silmämääräisesti tiivistystyön toteutus käyttäen apuna esim. merkkisavuampullia. Toisessa vaihees-

sa tarkastus suositellaan suoritettavaksi merkkiainekaasulla, jossa merkkikaasua lasketaan tarkas-

tettavan rakenneosan rakenteisiin.  Nykyisin yleisimmät käytössä olevat kaasut ovat typen ja vedyn 

seos (N2 95%, H2 <5%) ja yhdiste rikkiheksafluoridi (SF6). Myös ilokaasua (N2O) voidaan käyttää 

merkkiaineena.  

Lähde: RT-14-111978 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein 

 

 

 

LAADUNVARMISTUS 
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Olen tarkastanut oheisen lomakkeen: 

Paikka ja aika: ____________________ ____ /________ 

_______________________________________________ 

Tilaajan / valvojan allekirjoitus 

  

Työmaan osoite   

Asennus ajankohta   

Suunnittelija / Valvoja   

Tiivistyksen / kapseloinnin asentaja: 

Pintaverhouksen asentaja: 

Kohteen tarkennettu tieto: 

☐ Ilmavuototiivistys    ☐ Haitta-aineiden kapselointi          ☐ Radon tiivistys 

  

☐ Lattia / seinä liitos  ☐Seinäpinta  ☐Lattia 

☐ Ikkunakarmin / seinän liitos 

☐ Muu, mikä:___________________________________________________ 

  

Alusta materiaali   

Pinnoitus pinta-ala   

Työlämpötila   

Ilman kosteus   

Muut havainnot 
esim. betonin ja puun kosteus 

  
  
  

Käytetyt materiaalit (kg) 

TKR Peruspinnoite, väritön   

TKR Hyytelö, valkoinen   

TKR Hyytelö, harmaa   

    

Tehdyt mittaukset / tulos   
  

RAKENTEIDEN TIIVISTYS / KAPSELOINTI TYÖKOHDEPÄIVÄKIRJA MALLI 
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TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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IKKUNAKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITOKSEN 

ILMAVUOTOTIIVISTYS  

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2 tai 4, vaaleanharmaa, menekki 300g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, valkoinen, menekki 300g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,5 mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Höyrynsulkuteippinä MultiTape-teippi, Contega Solido SL  

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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SISÄKATON TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2 tai 4, vaaleanharmaa, menekki 300g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, valkoinen, menekki 300g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,5 mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Höyrynsulkuteippinä MultiTape-teippi, Contega Solido SL  

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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HÖYRYNSULUN LIITTÄMINEN ISOVER VARIOON JA 

SEN LIITTÄMINEN BETONILATTIAAN 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

HUOM! Työjärjestys, 1)TKR-peruspinnoite käsittely betonin pintaan 2)höyrynsulun liitos TKR:ään teipillä 

3) TKR kerrokset (välikerros ja pintakerros) HUOM! TKR tuote ei tartu suoraan höyrynsulkumuoviin.  

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m²  

    Teippi MultiTape asennetaan kuivaan TKR:ään. 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 300g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 300g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,5 mm 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Höyrynsulkuteippinä MultiTape–teippi 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomi-
oitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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LATTIAN JA SEINÄN TIIVISTYS MUOVIMATTOJEN/ 

LINOLEUM PINNOITTEIDEN LIITOSKOHDASSA 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu.  

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m²  

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 1000—2000g/m² lattiassa 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, menekki n. 1000g/m², TKR värikartan mukainen väri 

Kokonaiskalvopaksuus  2– 5 mm muovimaton mukaisesti 

Seossuhde   100:60 

Pohjusteena / raon tukkeena betonilaatan rajapinnassa voidaan käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Höyrynsulkuteippinä MultiTape–teippi 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomi-
oitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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ILMANVAIHTOKANAVAN TIIVISTÄMINEN 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettavan ilmanvaihtokanavan pinta on oltava puhdas ja pölytön. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, valkoinen, menekki 200 g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa, menekki 200 g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,4mm 

Paloluokka    B-a1, d0 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Ilmavuototiivistysjärjestelmä  
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TKR-Haitta-aineiden hallintajärjestelmä  
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MAANVARAISEN LAATAN JA ULKOSEINÄN 

LIITOKSEN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA, PUU 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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MAANVARAISEN LAATAN JA ULKOSEINÄN LIITOK-

SEN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA, BETONI 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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VALESOKKELIN KORJAUKSEN YHTEYDESSÄ  

TEHTÄVÄ TIIVISTYS TKR-PINNOITEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Höyrynsulun liitos lattiaan tehdään Contega Solido SL -teipillä. Teipin alla oltava TKR-käsittely.  

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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TIILISEINÄN TIIVISTYS LATTIAN RAJAKOHDASSA 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Saneerauslaasti 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

 

 

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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VÄLISEINÄN ALAREUNAN TIIVISTYS 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Polyuretaanivaahto 

 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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VÄLIPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITOKSEN 

TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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ULKOSEINÄN JA PILARIN LIITOKSEN 

TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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ULKOSEINÄN JA PILARIN/PALKIN LIITOKSEN 

TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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IKKUNAKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITOKSEN  

HAITTA-AINETIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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LISÄERISTYKSEN HÖYRYNSULUN LIITOKSEN 

TIIVISTYS BETONILATTIAAN TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu.  

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

    Teippi 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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LIIKUNTASAUMAN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

PILARIT, YLÄPOHJA, ULKOSEINÄ 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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ALAPOHJAN LIIKUNTASAUMAN TIIVISTYS  

TKR PINNOITTEELLA 

Liikuntasauma: 

1. TKR Peruspinnoite seos 100:60 paksuus 5mm 

2. TKR Peruspinnoite seos 100:45 paksuus 5mm, HUOM seossuhde 

3. Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

 

 

 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu 

tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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ALAPOHJAN LIIKUNTASAUMAN TIIVISTYS  

TKR PINNOITTEELLA 

Liikuntasauma: 

1. TKR Peruspinnoite seos 100:60 paksuus 5mm 

2. TKR Peruspinnoite seos 100:45 paksuus 5mm, HUOM seossuhde 

3. Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

 

 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

 

 

 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu 

tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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PUTKILÄPIVIENTIEN TIIVISTYS  

TKR PINNOITTEELLA 

Pohjakerrosvalu  TKR Peruspinnoite, väritön 5mm. 

Välikerrosvalu  TKR Hyytelö 2, valkoinen tai harmaa 5mm. 

Pintavalu   TKR Hyytelö 2, harmaa tai valkoinen 5mm. 

 

Läpiviennit tiivistetään seuraavasti: 

− alusta ja putkien ulkopinnat puhdistetaan 

− valumuotin voi tehdä liimatiivistemassasta, L-listasta, yms. Korkeus 15mm. 

− valumuotti asennetaan niin, että kaikkiin putkiin tulee min. 5mm:n kerros TKR Pinnoitetta. 

− reiät ja muut valuma-aukot tukitaan paloluokitellulla uretaanilla, tai olosuhteiden salliessa liimatiiviste-

massalla tai solunauhatiivisteellä. 

 

 

 

 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, 

jossa on huomioitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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PUTKILÄPIVIENNIN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 4, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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LATTIAN HAITTA-AINEKAPSELOINTI 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kulutuskerrospinnoitus: TKR Peruspinnoite tai Hyytelö 2, värikartan mukaan eri väri kuin pintakerros,  

    menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,80 mm,  + kulutuskerros 0,2 mm 

Kokonaiskalvopaksuus  2,0 mm (ammoniakki ja runsaat hiilivetyvetypitoisuudet (vaativat kohteet) 

Jos lattia tasoitetaan, niin viimeisen TKR-pinnoitteen pintaan sirotellaan kvartisirae 0,05—0,2 mm pinnoitus-

työn yhteydessä. Halkeamien ja rakojen kohdalla tehtävä ensin pohjustus esim. Amperla AIR TIGHT K si-

veltävällä ilmatiivistysmassalla.  

Kulutuskerrospinnoitus tehdään silloin, kun TRK-pinnoite jätetään viimeiseksi pinnaksi ns. kulutusker-
rokseksi. Kerroksen pinta värikartan mukaan sävytettävissä ja pinta on helppo uusia jos pintaan tulee kulu-
tuksen aiheuttamaa värimuutosta.  

 

Kulutuslattiakohteissa tasoitteen tulee olla kovuusluokka 32, kun TKR jätetään viimeiseksi pinnaksi.  

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen markkinointiin. 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, 

jossa on huomioitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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ALAPOHJAN HAITTA-AINEKAPSELOINTI,  

HALKEAMAT 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

 

Jos lattia tasoitetaan, niin viimeisen TKR-pinnoitteen pintaan sirotellaan kvartisirae 0,05—0,2 mm pinnoitus-
työn yhteydessä. Halkeamien ja rakojen kohdalla tehtävä ensin pohjustus esim. Amperla AIR TIGHT K si-
veltävällä ilmatiivistysmassalla.  

 

Tasoitteena voidaan käyttää: 

− Schönox SP-X 

− Casco SuperPlan 

 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen markkinointiin. 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, 

jossa on huomioitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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TIILISEINÄN HAITTA-AINEKAPSELOINTI 

TKR PINNOITTEELLA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

TKR pinnoitus on maalattavissa ja tasoitettavissa. 

Rakojen ja halkeamien tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Haitta-aineidenhallintajärjestelmä  
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TKR-Radontiivistys 
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MAANVARAISEN LAATAN JA ULKOSEINÄN 

LIITOKSEN TIIVISTYS RADON KORJAUKSESSA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Radontiivistys 

58/75



SISÄILMAKORJAUSTEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ  36 

TKR-Marketing Oy — Reijolantie 1, 80330 REIJOLA — 050 5669 555 — myynti@tkr.fi — www.tkr.fi 

LIIKUNTASAUMAN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

RADON KORJAUKSESSA  

Liikuntasauma: 

1. TKR Peruspinnoite seos 100:60 paksuus 5mm 

2. TKR Peruspinnoite seos 100:45 paksuus 5mm, HUOM seossuhde 

3. Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

 

 

 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu 

tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Radontiivistys 
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PUTKILÄPIVIENNIN TIIVISTYS TKR PINNOITTEELLA 

RADON KORJAUKSESSA 

Pinnoitettava pinta on oltava  puhdas, pölytön ja sementtiliima on poistettu. 

Pohjakerrospinnoitus:  TKR Peruspinnoite, väritön, menekki n. 200g/m² 

Välikerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 4, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Pintakerrospinnoitus:  TKR Hyytelö 2, vaaleanharmaa tai valkoinen, menekki 350g/m² 

Kokonaiskalvopaksuus  0,8mm 

Pohjusteena / raon tukkeena voi käyttää M1 luokan tuotteita esim: 

• Amperla AIR TIGHT K– siveltävä ilmatiivis-
tysmassa 

• Umpisoluinen Polyeteenisaumanauha 

• Polyuretaanivaahto 

• Kova villa 

• Finnfoam eristelevy 

• Soudal Fix All liimatiivistemassa 

• KiiltoFix Masa liimatiivistemassa 

• ISOVER VARIO KM Duplex UV höyrysulku 

HUOM! Pohjusteen tarkoitus on luoda alusta tiivistys/kapselointikorjaukselle/pinnoitukselle.  

Pinnoituksen minimi tartuntapinnat harkinnan varaisesti, esim: 

• Puinen karmiliitos min. 5 mm, suositus 10 mm 

• Betoni 10 mm, suositus 20 mm 

• Teräs 5 mm, suositus 10mm 

Noudata TKR Pinnoitteiden käyttöohjetta. Epävarmoissa tilanteissa ota yhteyttä tuotteen tekniseen tu-
keen. Yksilölliset käyttöohjeet kohteista riippuen tuoteoppaassa www.tkr.fi  

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, jossa on huomioitu tiivistys-
korjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena.  

TKR-Radontiivistys 

60/75



SISÄILMAKORJAUSTEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ  38 

TKR-Marketing Oy — Reijolantie 1, 80330 REIJOLA — 050 5669 555 — myynti@tkr.fi — www.tkr.fi 

PUTKILÄPIVIENTIEN TIIVISTYS  

TKR PINNOITTEELLA 

Pohjakerrosvalu  TKR Peruspinnoite, väritön 5mm. 

Välikerrosvalu  TKR Hyytelö 2, valkoinen tai harmaa 5mm. 

Pintavalu   TKR Hyytelö 2, harmaa tai valkoinen 5mm. 

 

Läpiviennit tiivistetään seuraavasti: 

− alusta ja putkien ulkopinnat puhdistetaan 

− valumuotin voi tehdä liimatiivistemassasta, L-listasta, yms. Korkeus 15mm. 

− valumuotti asennetaan niin, että kaikkiin putkiin tulee min. 5mm:n kerros TKR Pinnoitetta. 

− reiät ja muut valuma-aukot tukitaan paloluokitellulla uretaanilla, tai olosuhteiden salliessa liimatiiviste-

massalla tai solunauhatiivisteellä. 

 

 

 

 

Tämä ei ole rakennesuunnitteluohje. Jokaiseen kohteeseen pitää olla oma suunnitelma, 

jossa on huomioitu tiivistyskorjaus rakennusfysikaalisena kokonaisuutena 

TKR-Radontiivistys 
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TKR PINNOITTEET     TYÖOHJE 
 

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 

Korjaus- ja uudisrakentaminen 

TKR tuotteet ovat kotimaisia M1-luokan muovipohjaisia vedeneristeitä, mitkä soveltuvat myös sellaisenaan 

pinnoitteeksi. 

Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on ve-

sivahinkokohde, tulee ennen purkutöiden aloittamista kartoittaa ongelman laajuus ja rakenteen suhteellinen 

kosteus. Myös uudisrakennuskohteissa pitää alustan kosteus selvittää ennen pinnoittamista. Parhaaseen 
lopputulokseen TKR-pinnoitteella päästään, kun pinnoitetyö tehdään yli +16 °C lämpötilassa ja pinnoitusalusta 

on hyvin puhdistettu. 

 

1. Seinät 

1.1 Alustan käsittely 

Alustan on oltava riittävän luja ja tasainen sekä suhteellisen kosteuden on oltava alle 90 % ennen ve-

deneristystöiden aloittamista. Vanhat heikot rappaukset ja tasoitteet on poistettava ennen uutta tasoi-
tusta.  Mikäli vanhojen kerrosten poistamisen jälkeen tilassa ei ole oikaisutarvetta ja pohjat ovat tasaiset, 

ei erillisiä käsittelyjä tarvita ennen vedeneristystä. 

 

1.2 Seinien tasoittaminen 

Betoni tai muurattu rakenne pohjustetaan kostuttamalla vedellä, jonka jälkeen tasoitetaan märkätilaan 
soveltuvalla sementtipohjaisella seinätasoitteella. Seinät tasoitetaan tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla 

sementtipohjaisella Fescon Märkätila-tasoite WTT:llä, valmistajan ohjeiden mukaan. 
 

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella. Kun tehdään useampia tasoite kerroksia, 
annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää 

olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen 

levityksen jälkeen. 
 

Rakojen ja kolojen täyttöön sekä suurempiin kerrospaksuuksiin käytetään Fescon Täyttölaasti TLR 
täyttömassaa, ylitasoitus 5-30 mm ja osittain tasoitus 5-50 mm. Valmis pinta voidaan vedeneristää TKR 

Pinnoitteella. 

 

1.3 Seinien pohjustus ja vedeneristys 

Betoni-, tasoite- tai vastaava huokoinen pinta sekä levypinnat eivät tarvitse pohjustusta ennen 
vedeneristystä. 

Nurkkavahvikenauhoja ei tarvita rakenteiden rajapintoihin, pystynurkkiin, ruuvin kantoihin ja levyjen 
saumoihin. Mikäli vahvikekangasta halutaan tai tarvitsee käyttää, niin vahvikekankaaksi käy Kiilto Oy:n 

Nurkkavahvikenauha. 

Suurempiin putkiläpivienteihin käytetään vahvikenauhaa, mikäli läpiviennin kohdalle jää rako, mikä on 5 
mm suurempi. Putkiläpiviennit tiivistetään leikkaamalla nurkkavahvikenauhasta n. 10 x 10 cm kokoinen 

pala, jonka keskelle leikataan halkaisijaltaan n. 4 mm pienempi reikä. Vedeneristettä sivellään läpiviennin 
ympärille, ja vahvikepala painetaan kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen. Vedeneristettä sivellään 

vahvikepalan päälle varmistaen läpikastuminen. 

Pienemmät läpiviennit voidaan tiivistää Kiilto Oy:n Masa Liimamassalla. Liimamassan pitää olla 
ehdottomasti silikonivapaa. Myös muut silikonivapaat liimamassat soveltuvat käytettäväksi tiivistyksiin. 

 
Seinät vedeneristetään kahteen kertaan. Seinien vedeneristeenä käytetään ensimmäisellä kerralla 2-

komponenttista väritön TKR Peruspinnoitetta ja toisella kerralla 2-komponenttista harmaata TKR 

Hyytelöpinnoitetta. 
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Seinät vedeneristetään telaamalla tai levittämällä pensselillä vedeneristettä vähintään kahteen kertaan. 

Ensimmäisen levityskerran menekki värittömällä TKR–pinnoitteella on 150 g/m2
. Ensimmäisen levitys-

kerran jälkeen pinnoitteen annetaan kuivua n. 2-4 tuntia ennen toista levityskertaa. Toisen levityskerran 
menekki harmaalla TKR Hyytelöpinnoitteella on 250 g/m2

.
 Vedeneristeen kuivakalvon 

kokonaispaksuudeksi tulee 0,35 mm. Toisen levityskerran jälkeen vedeneristeen annetaan kuivua 
vähintään 1 vrk ennen laatoitusta. 

 

Vesieristeen päälle voidaan myös pinnoittaa kulutuskerros TKR Peruspinnoitteella, jolloin saadaan aikaan 
valmis vesieristetty lattia. Menekki kulutuskerrokselle käyttötarkoituksen mukaan 150-800g/m². 

 
Kuivumisaika pinnoitusten välillä on vähintään 2-4h kunnes pinnoite on nahkoittunut (pinta 

on tahmea, mutta siitä ei irtoa pinnoitetta). 

 

1.4 Seinien laatoittaminen 

Seinät laatoitetaan Fescon Valumaton saneerauslaastilla tai Fescon Saneerauslaastilla valmistajan 

ohjeiden mukaan. Laastin menekki ja kuivumisajat selviävät Fescon Oy:n tuote-esitteistä. 

 
2. Lattiat 

 

2.1 Alustan käsittely 

Alustan on oltava riittävän luja ja tasainen, sekä suhteellisen kosteuden (RH %) on oltava alle 90% 

ennen vedeneristystöiden aloittamista. Sementtiliimat on hiottava lattiasta ennen vedeneristystä. 
Betonialusta vedeneristetään ilman pohjustusta. Erikoistapauksissa kosteammille alustoille voidaan 

käyttää MSS600 pohjustetta vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 

Heikot laasti- ja tasoitekerrokset on poistettava ennen uutta tasoitusta. Alusta pohjustetaan tasoi-
tevalmistajan ohjeiden mukaan. Pohjustusaine levitetään alustaan esim. Harjalla tai siveltimellä. 

 

2.2 Lattialämmitys 

Lattialämmityslattioissa betonilattian päälle asennetaan sähköinen lattialämmityskaapeli. Kaapeli 

kiinnitetään kuivuneeseen pohjustettuun pintaan kaapelin valmistajan ohjeiden mukaan. Lattia 
tasoitetaan Fescon lattialämmitystasoitteella LLT5500F, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiatasoitetta 

on oltava minimissään 5 mm vähimmäiskerrospaksuus kaapelin päällä. Lattialämmitys kytketään päälle 

asteittain viikon kuluttua saumauksesta. 
 

2.3 Lattian tasoittaminen 

Lattiat tasoitetaan tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla lattiatasoitteella. Lattialämmityslattioissa Fescon 

Lattialämmitystasoite LLT5500F. Hienotasoituksiin Fescon LTVR 3000 (kerrosvahvuus 0-5 mm) tai Fescon 

LTHR 4000 (0-30 mm) lattiatasoite. Fescon Karkea lattiatasoite LTKR 5000 (3-80 mm). Fescon 
lattiamassa LMKR 6000 (10-250 mm). Valupinnat ylitasoitetaan Fescon-käsitasoitteilla LTKR 5000 tai 

LTHR 4000 ennen pinnoitusta. Lattiamassaa voidaan käyttää uivissa raudoitetuissa lattioissa vähintään 50 
mm:n paksuisena kerroksena. Alustan annetaan kuivua 1-3 tuntia ennen tasoitetyön aloittamista. 

Tasoitetyöt tehdään materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 

2.4 Lattian pohjustus ja vedeneristys 

Kuivunut tasoitepinta hiotaan esim. hiontakivellä ja puhdistetaan huolellisesti imuroimalla. Lattiaa ei 
tarvitse pohjustaa ennen vedeneristystyötä. 

 
 Ennen varsinaista lattian vedeneristystä tehdään lattiakaivon ja vedeneristeen liitos. Kohta 2.4.1. 

 

Lattia vedeneristetään telaamalla, lastalla tai pensselöimällä vedeneristettä lattiapinnoille vähintään kah-
teen kertaan. Ensimmäinen kerros vedeneristetään värittömällä TKR Peruspinnoitteella. Ensimmäisen 

kerroksen annetaan kuivua n. 2 tuntia. Toinen kerros vedeneristetään harmaalla TKR 

63/75



MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 

                                       Sertifikaatti Nro VTT-4748-09 
3/7 

6.11.2019 

TKR-Marketing Oy – Reijolantie 1 – 80330 REIJOLA – puh. 050 566 9555 – email: myynti@tkr.fi – www.tkr.fi 

Hyytelöpinnoitteella. Toisen pinnoituskerroksen jälkeen vedeneristeen on annettava kuivua vähintään 1 
vrk ennen laatoitusta.  

 

Ensimmäisellä kerralla vedeneristettäessä, värittömän TKR Peruspinnoitteen menekki on 150 g/m2, jolloin 
kuivakalvonpaksuus on 0,15 mm. Toisella kerralla vedeneristettäessä harmaan TKR Hyytelöpinnoitteen 

menekki on 400 g/m2, ja kuiva-kalvonpaksuus on 0,40 mm. Lattian vedeneristeen 
kuivakalvopaksuusvaatimus on 0,45 mm. 

 

Kuivumisaika pinnoitusten välillä on vähintään 2-4h kunnes pinnoite on nahkoittunut (pinta 
on tahmea, mutta siitä ei irtoa pinnoitetta).  

 

2.4.1 Lattiakaivon ja vedeneristeen liitos 

Lattiakaivon laipan ja betonilattian liitoskohta tehdään siten, että liitoskohdassa betoniin tehdään pieni 
viiste. Karhenna lattiakaivon sisäpinta aivan yläosassa, siihen pykälään asti mihin normaalisti tulee 

lattiakaivon kiristysrengas. Asenna vedeneristeen asennuksen jälkeen kiristysrengas suojamaan 

pinnoitteen alareunaa lattiakaivoliitoksen kohdalla. 
 

Muovinen korokerengas voidaan liittää ja tiivistää tiiviisti muovi- tai valurautakaivoon TKR-pinnoitteella. 
 

Metallipinnalle hiottu ja puhdistettu valurautakaivo voidaan pinnoittaa TKR-pinnoitteella. Ennen 

pinnoitusta pyyhi vielä metallipinnat asetonilla. 

 

2.5 Lattian laatoitus 

Lattia laatoitetaan Fescon Saneerauslaastilla tai Fescon Valumaton saneerauslaastilla. Laastin menekki ja 

kuivumisajat tarkistetaan valmistajan tuote-esitteestä. 

3. Saumaaminen 

Lattia ja seinät saumataan Fescon Laattasaumalaastilla, kun kiinnityslaasti on kuivunut. Saumattavan 
pinnan tulee olla puhdas, ehjä, tasainen ja laattojen lujasti kiinni alustassaan. Saumaus voidaan aloittaa 

huokoisille laatoitusalustoille 1-3 vrk:n kuluttua. 

  
Saumat tulee kostuttaa puhtaalla vedellä 2-3 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana, millä estetään 

saumojen liian nopea kuivuminen ja kutistumishalkeamat ja saavutetaan tiivis sauma. 
Laatoituksen kuivumislämpötila tulisi olla yli +10°C. Lattialämmitystä ei saa kytkeä päälle laastin 

kuivumisaikana. 

4. Hoito ja huolto 

Märkätilojen keraamiset lattiapinnat ja saumat käsitellään tarvittaessa Saumasuojalla. Saumasuoja levite-

tään sienellä tai lastalla koko lattiapinnalle ja annetaan kuivua vähintään 1 tunti. Saumasuoja muodostaa 
likaa ja vettä hylkivän pinnan saumoille ja keraamiselle laatalle. 

5. Muuta tietoa 

TKR-pinnoite käy myös osan aikaa vuodesta kylmäksi jääneiden rakennusten vedeneristeeksi. 
 

TKR-pinnoitteella voidaan vedeneristää saunan kiukaan laatoituksen takana oleva seinärakenne, sillä 
TKR-pinnoitteen jatkuvan lämpötilan kesto on +120 °C. 

 
TKR-pinnoite soveltuu myös muiden kuin Fescon Oy:n valmistamien sementtipohjaisten tuotteiden 

kanssa. Epävarmoissa tilanteissa varmista tuotteen käyttö valmistajalta tai tuotteen myyjältä. 

 
Tarvittaessa TKR-pinnoitteeseen voidaan lisätä kvartsihiekkaa karhentamaan pinnoitteen pintaa. 

 
Tiivistyksiin käytettävien liimamassojen on oltava silikonivapaita. 
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Työohjeet kaivon kohdalla: 

- Porataan uusi reikä Ø 60mm puhdistustulpan kohdalle. 

- Lattiakaivo puhdistetaan mekaanisesti ennen TKR-pinnoitusta. 

- Lattiakaivo imuroidaan ja pyyhitään asetonilla. 

- 1. pinnoituskerta TKR PERUSPINNOITTEELLA, väritön. 

- 2. pinnoituskerta TKR HYYTELÖ 2 massalla, väri harmaa tai vihreänharmaa. 

- Pinnoitepaksuus lattiakaivoon vähintään 0,45 mm. 

- Jos lattiakaivo on syöpynyt, niin kaivo paikataan ensin TKR:llä kaivon materiaalin 

alkuperäispaksuuteen + tämän jälkeen normaali pinnoitus. 
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Työohjeet sukituksen kohdalla: 

- Sukituksen sisäpinta karhennetaan TKR-pinnoituksen kohdalta. 

- TKR-pinnoitetta limitetään sukituksen päälle vähintään 100 mm. 

- Lattiakaivo puhdistetaan mekaanisesti ennen sukitusta ja TKR-pinnoitusta. 

- 1. pinnoituskerta TKR PERUSPINNOITTEELLA, väritön. 

- 2. pinnoituskerta TKR HYYTELÖ 2 massalla, väri harmaa tai vihreänharmaa. 

- Pinnoitepaksuus lattiakaivoon ja sukituksen päälle > 0,45 mm. 

- Jos lattiakaivo on syöpynyt, niin kaivo paikataan ensin TKR:llä kaivon materiaalin 
alkuperäispaksuuteen + tämän jälkeen normaali pinnoitus. 
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Työohjeet sukituksen kohdalla: 

- Sukituksen sisäpinta karhennetaan TKR-pinnoituksen kohdalta. 

- TKR-pinnoitetta limitetään sukituksen päälle vähintään 100 mm. 

- Lattiakaivo puhdistetaan mekaanisesti ennen sukitusta ja TKR-pinnoitusta. 

- 1. pinnoituskerta TKR PERUSPINNOITTEELLA, väritön. 

- 2. pinnoituskerta TKR HYYTELÖ 2 massalla, väri harmaa tai vihreänharmaa. 

- Pinnoitepaksuus lattiakaivoon ja sukituksen päälle > 0,45 mm. 

- Jos lattiakaivo on syöpynyt, niin kaivo paikataan ensin TKR:llä kaivon materiaalin 
alkuperäispaksuuteen + tämän jälkeen normaali pinnoitus. 
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Työohjeet sukituksen kohdalla: 

- Sukituksen sisäpinta karhennetaan TKR-pinnoituksen kohdalta. 

- TKR-pinnoitetta limitetään sukituksen päälle vähintään 100 mm. 

- Lattiakaivo puhdistetaan mekaanisesti ennen sukitusta ja TKR-pinnoitusta. 

- 1. pinnoituskerta TKR PERUSPINNOITTEELLA, väritön. 

- 2. pinnoituskerta TKR HYYTELÖ 2 massalla, väri harmaa tai vihreänharmaa. 

- Pinnoitepaksuus lattiakaivoon ja sukituksen päälle > 0,45 mm. 

- Jos lattiakaivo on syöpynyt, niin kaivo paikataan ensin TKR:llä kaivon materiaalin 
alkuperäispaksuuteen + tämän jälkeen normaali pinnoitus. 
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MUOVIGRANULAATTI 

 

Valmiille TKR pinnoitustyölle tehdään vielä yksi ohut kerros seoksella, joka sisältää 

granulaattia noin 2 paino% valmiista pinnoiteannoksesta. Granulaatti sekoitetaan 

huolellisesti valmiiksi laskettuun määrään TKR pinnoitteen muoviosaa etukäteen. 

 

Asennus tapahtuu telaamalla lyhytkarvaisella telalla. Menekki on noin 80g-100g TKR 

pinnoitetta per neliömetri. Ohjeena jättää mahdollisimman ohut kalvo ja telaus 

yhdensuuntaisesti. 

 

Esimerkkiannostelu muovigranulaatilla: 

  

  Sekoitetaan ennalta keskenään  

Pinta-ala TKR Perus-

pinnoitteen määrä 

TKR muoviosan 

määrä  

Muovigranulaatin 

määrä 

TKR Kovettajan 

määrä 

10m² 800g 500g n. 16g 300g 

25m² 2000g 1250g n. 40g 750g 

 

TKR NO-SLIP 

 

Valmiille TKR pinnoitustyölle tehdään vielä yksi ohut kerros seoksella, joka sisältää 

TKR No-Slip jauhetta 5 paino%:a valmiista pinnoiteannoksesta. Jauhe 

sekoitetaan huolellisesti ennalta laskettuun määrään TKR Peruspinnoitteen muoviosaa. 

 

Asennus tapahtuu telaamalla lyhytkarvaisella telalla. Menekki on 100g TKR pinnoitetta 

per neliömetri. Ohjeena jättää mahdollisimman ohut kalvo ja telaus yhdensuuntaisesti. 

 

Esimerkkiannostelu TKR No-Slip jauheella: 

 

  Sekoitetaan ennalta keskenään  

Pinta-ala TKR Perus-

pinnoitteen määrä 

TKR muoviosan 

määrä  

TKR No-slipin 

määrä 

TKR Kovettajan 

määrä 

10m² 1000g 625g 50g 375g 

25m² 2500g 1562,5g 125g 938g 
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TKR-Pinnoitteilla pinnoitetut pinnat kuten seinät ja lattiat ovat kestäviä ja helposti 

puhdistettavia. 

 

Päivittäinen puhdistaminen: 

 

Päivittäiseen puhdistamiseen riittää kohteesta riippuen pelkkä 

vesipesu lämpimällä vedellä ruiskulla/suihkulla tai pehmeällä 

harjalla ja kuivaaminen lastalla. 

 

Pesuaineet: TKR-Pinnoitteilla päällystetyt pinnat voidaan puhdistaa kaikilla 

muovilattioille tarkoitetuilla puhdistusaineilla (pH on 6-9). 

Huomioi puhdistusaineen valmistajan ohje veden lämmöstä ja 

annostuksesta. Puhdistukseen voidaan käyttää pehmeää harjaa, 

erilaisia liinoja, sieniä ja moppeja. 3M punainen pesulaikka 

päivittäiseen pesuun. Kierrokset 150-300rpm pesuaineen kanssa 

lattianhoito koneella. 

 

Hankausaineet ja liuottimet:  

Puhdistukseen ei saa käyttää hankausaineita, hankausaineita 

sisältäviä pesuaineita ja hankaussieniä. Puhdistukseen ei saa 

myöskään käyttää voimakkaita liuottimia, kuten asetonia, 

tärpättiä ja lakkabensiiniä. 

 

Vahaus: Lattioita ei saa vahata. 

 

Ensimmäinen pesu: Ensimmäinen pesu suositellaan tehtäväksi viikko pinnoittamisen 

jälkeen. Pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa viikossa, vaikka pinta (esim. lattia) 

kestää normaalia kulutusta jo seuraavana päivänä pinnoittamisen jälkeen. 
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