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Kevyempi. Helpompi. Nopeampi.
Peltikasettikylpyhuoneen saneeraus  

AQUAPANEL Indoor -sementtilevyllä



UUSI 
INDOOR

Kevyempi. Helpompi. Nopeampi

Alustan valmistelu 

Peltikasetin pinnasta poistetaan kaikki ylimääräiset 
pinnoitteet ja helposti irtoava aines. Tarvittaessa 
rasvat ja öljymäiset aineet sekä muut epäpuhtaudet 
poistetaan sopivalla liuotteella tai pesuaineella. 

Peltikasetin taustatuulettuminen voidaan  
toteuttaa poraamalla 12 mm reikiä 25 kpl/ m2. 

Seinän jalkalistasyvennyksen täyttäminen voidaan 
tehdä Aquapanel Indoor kaistaleilla tai märkätilojen 
pikapaikkauslaastilla. Aquapanel Indoor kaistaleet 
voidaan liimata saneerauslaattalaastilla. Pienet täy-
töt ja tasoerot (< 5 mm) voidaan tasoittaa  
saneerauslaattalaastilla. Annetaan laastien kuivua 
(laastin toimittajan) ohjeiden mukaisen ajan.

PELTIKASETTIKYLPYHUONEEN SANEERAUS AQUAPANEL INDOOR -SEMENTTILEVYLLÄ



Seinän levyttäminen peltikasettiin kiinni

Aquapanel Indoor levyn taustalle levitetään 
saneerauslaattalaastia (S2-luokan laasti) 
hammaslastalla. Laastia tulee sekoittaa valmiiksi 
määrä, joka käytetään sen työajan puitteissa 
niin, ettei työsaumoja synny levyn keskelle. 
Laastin sekoittamisessa ja käytössä noudatetaan 
sen valmistajan ohjeita.

• Levyn mitat ovat 900 mm x 2400 mm tai 
900 mm x 1200 mm. 

• Aquapanel 900 mm x 2400 mm levy 
asennetaan pystyyn tai vaakaan. 

• Aquapanel 900 mm x 1200 mm levy 
asennetaan vaakaan. 

Saneerauslaastin lisäksi tehdään mekaaninen 
kiinnitys käyttäen Aquapanel SN 25 
ruuvia (pellin paksuus ≤ 0,7 mm) tai 
Aquapanel SB 25 (pellin paksuus 
0,7-2 mm) ruuvia. Ruuvaustiheys 
on vähintään 5-7 ruuvia neliölle. 

Seinän levyttäminen kaistojen päälle

Aquapanel Indoor levyt voidaan vaihtoehtoisesti 
kiinnittää peltikasetti alustalle muovi- tai 
vesivanerikaistojen päälle. Tällöin levyjen 
kiinnittämiseen ei käytetä saneerauslaattalaastia. 
Kaistojen korkeus ≥ 4 mm ja leveys ≥ 50 mm. 
Kaistat asennetaan k400, k450 tai k600 mm 
riippuen levytystavasta ja kasetin leveydestä. 
Levyt ruuvataan Aquapanel SN 39 tai SB39 
ruuveilla kaistaleiden läpi k250 mm välein. 

Vedeneristäminen ja laatoitus

Vedeneristys tehdään Aquapanel Indoor levylle 
kauttaaltaan noudattaen vedeneristysjärjestelmän 
toimittajan tai valmistajan ohjeita. Samoin 
toteutetaan laatoituksen kiinnittäminen.

Tarkemmat tuotetiedot Aquapanel Indoor –levystä katso tekninen tiedote.
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