


Märkätilat
Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattia-
pinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle 
alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivis-
tyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja ovat kylpyhuoneet, 
suihkutilat ja saunat.

Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levy-
rakenteisina. Märkätilan oikein tehdyllä suunnitte-
lulla, materiaalivalinnoilla ja toteutuksella voidaan 
estää kosteusrasitusten aiheuttamat vauriot. Raken-
teet ja vedenpoisto tulee suunnitella siten, että vettä 
ei pääse tunkeutumaan ympäröiviin rakenteisiin. 
Märkätilojen lattia- ja seinäpinnoissa on aina käy-
tettävä vedeneristystä.

Knaufilla on erityisesti kosteiden- ja märkätilojen 
rakenteisiin kaksi eri levyvaihtoehtoa: Märkätilakip-
silevy KH 13 sekä kiviainespohjainen sementtilevy 
AQUAPANEL® Indoor.

126



127

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat



128

Märkätilakipsilevyt KH 13 ja AQUAPANEL® Indoor

Märkätilakipsilevy KH 13

Märkätilakipsilevy on tarkoitettu erityisesti märkätilojen seinära-

kenteisiin. Levyn ydin koostuu lasikuituvahvisteisesta kipsistä, ja 

se on erikoiskäsitelty kosteuden kestävyyden parantamiseksi sekä 

vedenimeytymisen pienentämiseksi. Levy on jäykkärakenteinen, 

minkä vuoksi se toimii tukevana alustana ripustuksille ja antaa 

hyvän, elämättömän pohjan vedeneristyksille.

Leveys:	 1200	ja	900	mm

Pituus:		 Varasto-	ja	erikoismitat	valmistajan	mukaan

Paksuus:	 12,5	mm

Paino:		 11,7	kg/m2

Vedenimeytyminen:	 ≤	10	p-%	(2	tunnin	aikana)

Märkätilakipsilevyjä voidaan käyt-

tää pientalojen, rivi- ja kerrostalo-

jen asuntokohtaisissa märkätiloissa 

sekä vedenkäytöltään näihin ver-

rattavissa tiloissa. Märkätilakipsi-

levyjen käyttö ei ole sallittua uima-

hallien, laitosten, teollisuuden sekä 

rivi- ja kerrostalojen yhteiskäytössä 

olevissa märkätiloissa tai vedenkäy-

töltään näihin verrattavissa tiloissa. 

AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL® Indoor on sementtipohjainen, lasikuituverkolla vahvistettu sisä-

verhouslevy, joka soveltuu erityisesti kosteiden- ja märkätilojen rakenteisiin. 

Levyt ovat suorareunaisia ja niiden vakiokoko on 12,5 x 900 x 1200/2400 

mm.

Levyt voidaan kiinnittää joko puu- tai teräsrunkoon. Teräsrangan laipan 

leveys tulee olla vähintään 47 mm. Levyjä asennettaessa levyreunoille purso-

tetaan ensin saumaliimaa, jonka jälkeen levy asetetaan paikoilleen siten, että 

levy-saumoihin jää ≤ 1 mm rako. Levyn kiinnittäminen AQUAPANEL® Maxi 

Ruuveilla on helppoa, eikä vaadi esiporattuja reikiä. 

Leveys	 900	mm		

Pituus	 1200	/	2400	mm	

Paksuus	 12,5	mm	

Paino		 n.	15	kg/m2	

Kuivatiheys	 n.	1050	kg/m3

Taivutuslujuus	 6	N/mm2

Sementtilevyjen asennuksessa käy-

tetään normaalisti levyasennuksissa 

käytettäviä työvälineitä. Työsken-

tely-ympäristön sekä tuotteiden läm-

pötila tulee olla yli +5 °C.
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Märkätilarakentaminen

Märkätilan oikein tehdyllä suunnittelulla, materiaalivalinnoilla 

ja toteutuksella voidaan estää kosteusrasitusten aiheuttamat 

vauriot. Märkätilan rakenteet tulee suojata valuvan veden ja 

vesihöyryn haittavaikutuksilta. Rakenteen tulee olla riittävän 

luja ja jäykkä kestääkseen siihen kohdistuvat kuormitukset, 

kuten ripustukset ja henkilökuormat ilman haitallisia muodon 

muutoksia. Läpivientien sijoituksella ja toteutuksella on oleelli-

nen merkitys toimivalle märkätilaseinälle. 

Riippumatta seinärakenteen materiaalista tulee se kosteusvau-

rioiden ehkäisemiseksi pitää vedeneristyksen avulla kuivana. 

Knauf Oy:n tuotevalikoimissa on kaksi märkätilaan soveltuvaa 

levytyyppiä: Knauf Märkätilakipsilevy KH 13 sekä sementti-

pohjainen AQUAPANEL® Indoor.

Märkätila

Märkätila tarkoittaa Suomen rakentamismääräyskokoelman 

(RakMK) osan C2/1998 mukaisesti huonetilaa, jonka lattia-

pinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja 

jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpy-

huone, suihkuhuone, sauna). 

Rakenteen kosteustekninen toimivuus 

Rakenteen kuivumisedellytysten varmistamiseksi on ulkosei-

närakenteiden sisä- ja ulkopinnan vesihöyrynläpäisevyyksien 

suhdeluvun oltava vähintään 1:5. Märkätilan ulkoseinäraken-

teessa vedeneristetyn kipsilevyn taakse ei saa asentaa höyryn-

sulkua siten, että levy jää kahden tiiviin pinnan (vedeneriste ja 

höyrynsulku) väliin. Rakenteen ilmatiiviys höyrynsulun ja mah-

dollisen ilmasulun liittymäkohdassa tulee kuitenkin varmistaa. 

Väliseinän kuivan huonetilan puolen pinnoitteen vesihöyrynlä-

päisevyyden tulee olla vähintään kaksinkertainen vedeneris-

tyksen vastaavaan arvoon verrattuna.  

Märkätilassa tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta tilan 

käytön jälkeen, jotta haitallinen kosteus saadaan poistettua 

tilasta mahdollisimman nopeasti. Kylpyhuoneiden ilmanvaih-

don tulee täyttää RakMK osan D2 vaatimukset.

Levyrakenteisen märkätilan seinärakenteet 

Levyrakenteinen seinärakenne on esitetty kuvassa seuraavalla 

sivulla. Seinän pinnassa on laatoitus tai muu pinnoite. Pinnoit-

teen alla on vedeneristys, joka suojaa takana olevaa raken-

netta kosteudelta. 

KH13

AQUAPANEL@ Indoor

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat

Märkätilan seinärakenne 

Rankajako  Märkätilakipsilevy KH 13 AQUAPANEL®Indoor

≤	k600	 2	x	märkätilalevy	 2	x	AP	Indoor

≤	k400	 1	x	märkätilalevy	 1	x	AP	Indoor	(vaakalevytys,		
	 	 levykoko	900x1200)

≤	k450	 1	x	märkätilalevy	 1	x	AP	Indoor	(pystylevytys,		
	 	 levykoko	900x2400)

≤	k300	 1	x	märkätilalevy		 1	x	AP	Indoor	(pystylevytys,		
	 	 levykoko	900x2400)
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Vahvikekangas-
kaista	(kuuluu
lattian	vedeneristys-
järjestelmään)

Märkätilakipsilevy

Kiinnityslaasti

Kaakeli

Vedeneristys-
järjestelmä

Vahvikekangaskaista

Märkätilan	levyseinärakenne

Seinän runkorakenne 

Märkätilan puoleinen seinä rakennetaan joko yksi- tai kaksile-

vyrakenteisena. 

Runkorakenteena voidaan käyttää teräs- tai puurunkoa. Run-

kopaksuuden on oltava vähintään 66 mm niin teräs- tai puu-

runkoa käytettäessä. Teräsrangan laipan leveys tulee olla 

kipsilevyjä kiinnitettäessä ≥42 mm ja AQUAPANEL® -levyjä 

kiinnitettäessä ≥ 47 mm. Seinärungon alajuoksu asennetaan 

lattiapinnan tasoon tai sen yläpuolelle. Puinen alajuoksu erote-

taan lattiarakenteesta bitumikermikaistalla. Seinälle tulee tehdä 

kivirakenteinen sokkeli vähintään lattiapinnan tasoon saakka, 

jos seinärakenne alkaa lattiapinnan alapuolelta. Ulkoseinän 

kohdalla voi tässä syntyä poikkeus.  

Levyt asennetaan noin 10 mm irti lattiasta ja väliin jäävä rako 

tiivistetään saniteettisilikonilla. Levyt kiinnitetään ruuvaamalla 

levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kipsilevyillä ruuvijako levyn 

reunoilla on ≤ k200 ja keskellä ≤ k300. Ruuvien etäisyys tulee olla 

kartonkireunasta vähintään 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. 

AQUAPANEL® Indoor –levyjen kiinnitysväli on ≤ 250 mm ja ruu-

vausetäisyys levyreunasta on 15 mm.

Kuivan tilan puoleinen seinä levytetään joko normaaleilla tai 

erikoiskovilla kipsikartonkilevyillä. 

Kipsilevyrakenteisen lattian kallistukset märkätilassa suositel-

laan tehtävän pintavalumassalla suoraan levytetyn pinnan  

(2 x KL 15) päälle valumassavalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Kallistusvalun paksuus kaivon reunalla tulee olla vähintään 10 

mm. Betonoitaessa tulee noudattaa betonivalmistajan suosit-

telemia vähimmäispaksuuksia. Kallistusvalun pinta vedeneris-

tetään vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaisesti ennen laa-

toitustyötä.

Lattialämmitystä käytettäessä lattialämmityselementit asenne-

taan kipsilevypinnan päälle ennen kallistusvalua.

Katso myös Knauf Oy:n asennusohjeet (Levyopas ja AQUAPA

NEL®Märkätilajärjestelmät).
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Vedeneristys

Vedeneristyksellä tarkoitetaan RakMK osan C2 mukaan aine-

kerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka 

tehtävä on estää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen 

rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta tai kapillaarivirtauk-

sena, kun rakenteen pinta kastuu. 

Vedeneristeeksi valitaan VTT:n sertifioima vedeneristysjärjes-

telmä tai vedeneristysmuovimatto. Valittavan vedeneristystuot-

teen tulee olla yhteensopiva vedeneristettävän alustan kanssa. 

Märkätilan kaikki seinä- ja lattiapinnat vedeneristetään. 

Vedeneristyksen alusrakenteena toimivan seinän tulee olla 

pintarakenteeltaan tasainen. Kuopat ja nystermät on tasoitet-

tava. Levypintaan tehdään vedeneristysjärjestelmään kuuluva 

pohjustuskäsittely ennen saumavahvikekaistoja. Kipsilevyjen 

ja AQUAPANEL®Indoor –levyjen saumat ja läpivientikohdat 

vahvistetaan vedeneristejärjestelmään kuuluvalla vahvikekan-

gaskaistalla. Saumakaistat kiinnitetään vedeneristysmassalla 

ennen vedeneristeen asentamista. Vedeneristystyössä nouda-

tetaan vedeneristevalmistajan ohjeita.

Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. 

Käytettäessä vedeneristeenä muovimattoa, se kiinnitetään huo-

lellisesti saumat hitsaten. Lattian ja seinän rajakohdassa lattian 

muovimatto nostetaan vähintään 100 mm ylös seinälle.  

Kalusteiden ja ripustusten tukeminen

Seinärakenteeseen asennetaan kalustevalmistajan ohjeiden 

mukaiset vahvikkeet pesualtaiden, hanojen ja muiden seiniin 

kiinnitettävien tuotteiden kohdalle. Tukirakenne voidaan tehdä 

esimerkiksi vanerista, metallista tai puusta.

Läpiviennit

Putkien läpivientiä varten tehdään levyyn 10 mm putken ulko-

halkaisijaa suuremmat reiät. Putken ja levyn väli täytetään 

läpimenokohdissa saniteettisilikonilla. Lisäksi putken lopullinen 

tiivistys tehdään lävistyskohtaan asennetulla vedeneristysai-

neella ja vahvikekangaskaistalla. 

Saniteettisilikonilla tulee tiivistää myös kaikki ne kohdat, joissa 

jälkikäteen asennettujen varustelujen kiinnikkeet lävistävät 

vedeneristeen. Tärkeää on laittaa saniteettisilikonia seinära-

kenteeseen tehtyyn reikään sekä kiinnityselementin, esim. ruu-

vin, kannan alle. 

Pintamateriaalit 

Vedeneristetty levypinta voidaan päällystää eri tavoin kaa-

keli-, klinkkeri- tai luonnonkivilaatoin. Se voidaan pinnoittaa 

myös hitsatuin saumoin kiinnitetyllä muovimatolla, joka toimii 

samalla vedeneristeenä. On kuitenkin huomattava, että ohuet 

muovitapetit eivät täytä märkätilan pintarakenteelta vaaditta-

via ominaisuuksia.

Laatat asennetaan vedeneristeen kanssa yhteensopivalla kiin-

nitysaineella ohjeiden mukaisesti. Laatoitettu pinta saumataan 

saumalaastilla. Nurkat sekä lattia- ja seinälaatoituksen liittymät 

sekä putki- ja muut läpiviennit tiivistetään elastisella saniteetti-

silikonilla. 

Levyjen varastointi 

Märkätilakipsilevyt ja AQUAPANEL®Indoor -levyt tulee varas-

toida tasaisella alustalla suojattuna pölyltä, lialta ja kastumi-

selta. Vedeneriste ja kiinnityslaastit varastoidaan valmistajan 

ohjeiden mukaan.

Lisäohjeita veden- ja kosteudeneristyksestä:	Suomen	Rakentamismääräyskokoelma,	C2	Veden	 ja	
kosteuden	eristys,	Määräykset	1998.	Ympäristöministeriö.	Suomen	Rakentamismääräyskokoelma,	D2	
Rakennusten	 sisäilmasto	 ja	 ilmanvaihto.	 Ympäristöministeriö.	 RIL	 107-2000,	 Kosteuden	 ja	 vedene-
ristysohjeet

Knauf Kylpyhuonesertifikaatti 

Märkätilakipsilevyllä sekä 

AQUAPANEL® Indoor -levyllä 

on VTT:n myöntämä Knauf 

Kylpyhuonesertifikaatti Nro 

190/04. Sertifikaatti raken-

nekuvineen on tilattavissa 

puhelimitse tai sähköpostilla: 

Puh. 09 - 476 400, sähkö-

posti: info@knauf.fi.

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat

Lisätietoja AQUAPANEL® 

Indoor -levystä ja rakennerat-

kaisuista löytyy AQUAPANEL® 

Märkätilajärjestelmät -esit-

teestä. Esite on tilattavissa 

puhelimitse tai sähköpostilla.
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Kipsilevyjen liittymät toisiinsa: sisäkulma 

1		 Seinälaatta

2		 Kiinnityslaasti

3		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä

4		 Knauf	Kipsilevy	tai	AQUAPANEL®	Indoor:	

	 	 Rankajako			 Levy

	 	 ≤	k600	 2xKN	13,	2xKEK	13	tai	2xKH	13

	 	 ≤	k400	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

	 	 ≤	k450	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

4a	 Knauf	KN	13	tai	KEK	13

5		 Pintakäsittely	huoneselityksen	mukaan

6		 Teräs-	tai	puuranka	≥	66	mm

7		 Kiinnitysruuvit	≥	SR	25	/	≥	T29

	 -	levyn	reunoilla		≤	k200

	 -	levyn	keskellä		≤	k300

	 -	AQUAPANEL®	Indoor	≤	k250	(ruuvietäisyys	reunasta	≥	15	mm)

8	 Levysauma	vahvistetaan	kuitukangaskaistalla,	joka	kiinnitetään

	 kosteussulkuun	vedeneristysmassalla	ennen	vedeneristeen	asentamista

9	 Laatoituksen	kulmasauma	tiivistetään	saniteettisilikonilla

AQUAPANEL®	Indoor	-levyt	asennetaan	valmistajan	ohjeiden	mukaisesti.	

Levyjen	saumoihin	tulee	saumaliima.

Kipsilevyseinän ja tiiliseinän liittymä: sisäkulma  

1		 Seinälaatta

2		 Kiinnityslaasti

3		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä

4		 Knauf	Kipsilevy	tai	AQUAPANEL®	Indoor:

	 	 Rankajako	 Levy

	 	 ≤	k600		 2xKN	13,	2xKEK	13	tai	2xKH	13

	 	 ≤	k400	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

	 	 ≤	k450	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

4a	 Knauf	Kipsilevy	KN	13	tai	KEK	13

5	 Pintakäsittely	huoneselityksen	mukaan

6		 Teräs-	tai	puuranka	≥	66	mm

7		 Kiinnitysruuvit	≥	SR25	/	≥	T29	

	 -	levyn	reunoilla		≤	k200

	 -	levyn	keskellä		≤	k300

	 AQUAPANEL®	Indoor	≤	k250	(ruuvietäisyys	reunasta	≥	15	mm)		

8	 Levysauma	vahvistetaan	kuitukangaskaistalla,	joka	kiinnitetään		

	 kosteussulkuun	vedeneristysmassalla	ennen	vedeneristeen	asentamista

9	 Kulma	tiivistetään	saniteettisilikonilla

AQUAPANEL®	-levyjen	asennuksessa	noudatetaan	valmistajan	ohjeita.	

Levyjen	väliin	tulee	saumaliima.
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Kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä

1		 Lattialaatta

2		 Kiinnityslaasti

3		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä

4		 Knauf	Kipsilevy	tai	AQUAPANEL®	Indoor:

	 	 Rankajako	 Levy

	 	 ≤	k600		 2xKN	13,	2xKEK	13	tai	2xKH	13

	 	 ≤	k400	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

	 	 ≤	k450	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

4a	 Knauf	Kipsilevy	KN	13	tai	KEK	13

5	 Pintakäsittely	huoneselityksen	mukaan

6		 Kiinnitysruuvit	k200	(kipsilevyt),	k250	(AQUAPANEL®	Indoor)

7		 Teräskisko	tai	puu	≥	66	mm

8	 Levysauma	vahvistetaan	kuitukangaskasitalla,	joka	kiinnitetään		

	 kosteussulkuun	vedeneristysmassalla	ennen	vedeneristeen	asentamista

9	 Saniteettisilikoni

AQUAPANEL®	Indoor	-levyt	asennetaan	valmistajan	ohjeiden	mukaisesti.	

Levyjen	saumoihin	tulee	saumaliima.

Pesuhuoneen ja saunan välisen kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä 

1		 Lattialaatta

2		 Kiinnityslaasti

3		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä

4		 Knauf	Kipsilevy	tai	AQUAPANEL®	Indoor:

	 	 Rankajako	 Levy

	 	 ≤	k600		 2xKN	13,	2xKEK	13	tai	2xKH	13

	 	 ≤	k400	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

	 	 ≤	k450	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor

5	 ALUMIT-paperi,	alumiinipuoli	ilmarakoon	päin,	saumat	limitetään	väh.	150	mm	ja	
	 tiivistetään	kuumuutta	kestävällä	teipillä.	Paperin	alareuna	
	 limitetään	lattian	vedeneristyksen	päälle.

6	 Kiinnitysruuvit	k200	(kipsilevyt),	k250	(AQUAPANEL®	Indoor)

7		 Teräskisko	tai	puu	≥	66	mm

8	 Kulma	vahvistetaan	kuitukangaskaistalla,	joka	kiinnitetään		

	 kosteussulkuun	vedeneristysmassalla	ennen	vedeneristeen	asentamista

9	 Saniteettisilikoni

10		 Mineraalivilla	40	mm

11		 Paineentasausrako

12	 Vaaka-	tai	pystypaneeli	(18mm	x	95mm)

13		 Vaakakoolaus	22x100	k600	+	pystykoolaus	22x45		k600,	tuuletusrako

AQUAPANEL®	Indoor	-levyt	asennetaan	valmistajan	ohjeiden	mukaisesti.		
Levyjen	saumoihin	tulee	saumaliima.

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat
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Pesualtaan kannakkeiden tukirakenteet  

•	 Seinälaatta
•		 Kiinnityslaasti
•		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä
•		 Knauf	KEK	13,	KH	13	tai	AQUAPANEL®	Indoor
•	 Teräs-	tai	puuranka	≥	66	mm	k400
•		 Knauf	Erikoiskovakipsilevy	KEK	13
•		 Pintakäsittely	huoneselityksen	mukaan

AQUAPANEL®	-levyjen	asennulsessa	noudatetaan	valmistajan	ohjeita.	
Levyjen	väliin	tulee	saumaliima.

Lattiakaivo puuvälipohjassa: Lattiakallistus valumassalla

Lattiakallistus	tehdään	valumassalla.	Lattiakaivon	ymp.	kiinnitetään	noin	
400x400	mm	kuitukangas	vedeneristysmassalla.

Lattiakaivokuva	esittää	kaivon	osalta	periaateratkaisua.	Yksityiskohtaiset	
lattiakaivodetaljit	selviävät	käytetyn	vedeneristysjärjestelmän	kaivojen	
asennusohjeista.

1		 Lattialaatta
2		 Kiinnityslaasti
3		 Kosteussulkukäsittely	+	vahvikekangas	+	VTT:n	sertifioima		 	
	 vedeneristysjärjestelmä	tai	VTT:n	sertifioima	vedeneristysmuovimatto
4		 Pintavalu,	kallistukset	1:100.	Mahdollinen	lattialämmityselementti		 	
	 asennetaan	lattialevyn	pääälle	ennen	valua
5	 2	x	Knauf	KL	15	Lattiakipsilevy
6	 Kansi	+	koroke
7	 Lattiakaivo,	yhteensopiva	käytetyn	vedeneristysjärjestelmän	kanssa
8	 Tiivistykset	lattiakaivokohtaisesti
9	 Tukipalkki	kaivon	asennusta	varten	(kolmelta	sivulta)
10		 Harvalaudoitus	22	x	100	tai	metallinen	harva	orsi	k300
11		 Teräs-	tai	puukannattajat	k400
12	 Verhous	arkkitehdin	ohjeen	mukaan
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Pesuhuoneen puurunkoinen ulkoseinä: lautaverhous 

1		 Lautaverhous	rakennusselityksen	mukaisesti
2		 Naulauslaudat	k600,	tuuletusrako	≥	30	mm	yhtenäisenä
3		 Knauf	KTS	9	Tuulensuojalevy
4		 Lämmöneristysvilla	50	mm	+	vaakarunko	k600
5		 Lämmöneristysvilla	125	mm	+	pystyrunko	k600	
6		 2	x	Knauf	KN13	(tai	KEK	13,	KH	13	tai	AQUAPANEL®Indoor)	
7		 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä
8		 Kiinnityslaasti
9		 Seinälaatoitus

 SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET

•		 lämmöneristeen	sisäpuolella	EI	erillistä	HÖYRYNSULKUA
•		 laastien	tulee	olla	yhteensopivia	vedeneristysjärjestelmän	kanssa
•		 tuulensuojalevyn	saumat	tulee	olla	koolauksen	kohdalla
•		 tuuletus	rakennesuunnittelijan	ohjeen	mukaisesti
•		 veden	ja	kosteuden	poisto	rakenteen	alaosasta	ja	aukkojen	
			 päältä	rakennesuunnittelijan	ohjeen	mukaisesti

AQUAPANEL®	-levyn	asennuksessa	noudatetaan	valmistajan	ohjeita.	
Levyjen	väliin	tulee	saumaliima.

Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä 

1		 Seinälaatoitus
2	 Kiinnityslaasti
3	 Kosteussulkukäsittely	+	VTT:n	sertifioima	vedeneristysjärjestelmä
4	 Knauf	rakennuslevy:
	 	 Rankajako				 Levy
	 	 ≤	k600		 2xKN	13,	2xKEK	13	tai	2xKH	13
	 	 ≤	k400	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor
	 	 ≤	k450	 1xKH	13,	1xKEK	13	tai	1xAQUAPANEL®	Indoor
5	 Tuuletusrako	≥	26	mm
6		 Teräs-	tai	puuranka	≥	66	mm	+	lämmöneriste	40	mm
7		 ALUMIT-paperi,	saumat	tiivistettynä	kuumuutta	kestävällä	teipillä,	
	 saumat	limitetään	150	mm.	Alumiinipuoli	ilmarakoon	päin,	kts.	ohjeet	alla.
8	 Vaakakoolaus	22x100		k600
9		 Tuuletusrako	22	mm	+	pystykoolaus	22x45		k600
	 (tuuletusrako	avoin	ylä-	ja	alareunassa	≥	15	mm)
10		 Vaaka-	tai	pystypaneeli	(18x95	mm)

 SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET

•	 laatoitus	huoneselityksen	mukaisesti
•		 levyt	pohjustetaan	vedeneristysjärjestelmän	mukaisesti
•		 levyn	pohjakäsittely	ja	laattojen	kiinnityslaastin	yhteensopivuus		
	 vedeneristeen	kanssa	varmistettava
•		 AQUAPANEL®	Indoor	-levyjen	asennus	valmistajan	ohjeiden	mukaisesti.		
	 Levyjen	väliin	tulee	saumaliima.
•		 läpivientien	ja	materiaalisaumojen	tiivistys	levy-	ja	eristevalmistajan	ohjeiden		
	 mukaan
•	 nurkat,	katon	ja	seinän	liittymäkohdat	sekä	aukkojen	ympäristöt	tiivistetään		
	 ylimääräisillä	200	mm	leveillä	ALUMIT-paperikaistoilla
•		 pystypaneeli	vaatii	lisäkoolauksen

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat
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1.	 Ensimmäinen	AQUAPANEL®	 Indoor	 -levy	 kiinnitetään	 rankoihin	 vaakasuoraan.	2400mm	 -pituiset	
levyt	asennetaan	pystysuoraan	kipsilevyjen	tavoin.

2. Suoruus	tarkistetaan	vatupassin	avulla.	Ruuvien	kiinnitysväli	on	≤	k250	mm	ja	etäisyys	reunoista	
on	≥	15mm.	On	varottava	yliporautumista!

3.	Hyvän	liimatartunnan	(AQUAPANEL®	Joint	Adhesive)	varmistamiseksi	levyreunat	puhdistetaan	
märällä	siveltimellä	ennen	liiman	levitystä.

4.	Levyreunoille	pursotetaan	AQUAPANEL®	Joint	Adhesive	-saumaliimaa.

AQUAPANEL® Indoor asennus

AQUAPANEL® Indoor levyjen asennus

Runkomateriaali

AQUAPANEL® Indoor –levyt voidaan kiinnittää puu- tai metal-

lirankaan. Teräsrangan laipan leveys on ≥ 47mm. Puurangan 

koko tulee olla vähintään 70x45 mm. 

Aluksi merkitään seinälinja lattiaan. Kiskot kiinnitetään lattiaan 

ja kattoon. Rangat katkaistaan oikean mittaisiksi ja ne kiin-

nitetään ≤k400 rankajaolla vaakaan levytettäessä ja ≤k300 

pystylevytyksessä. Seinäkiskot kiinnitetään levytettävän seinän 

molempiin päätyihin. 
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5.	Liima	tulee	levittää	levyreunoille	ennen	seuraavan	levyn	asentamista.	Yksi	 liimatuubi	riittää	noin	
7,5	m2:n	alueelle.

6.	AQUAPANEL®	Indoor	–levy	asennetaan	puskuun	liimasaumaa	vasten.	Toisen	rivin	levyt	limitetään	
1/3	levyn	verran.

7.	Levyt	kiinnitetään	runkorakenteeseen	AQUAPANEL®	Maxi–ruuveilla	heti	asennuksen	jälkeen. 8. Kiinnitysväli	on	≤	250	mm.	Ruuvausetäisyys	reunasta	on	15	mm.	Ruuvit	ruuvataan	siten	että		
					niiden	kanta	jää	levyn	tasalle.

9.	Saumaraossa	oleva	liima	pursuaa	kuivuessaan... 10.	...ja	ylipursunnut	liima	poistetaan	lastalla	kun	se	on	kovettunut	(yleensä	seuraavana	päivänä).

11.	Seinien,	katon	ja	lattian	väliset	saumat	täytetään	kuivissa	tiloissa	elastisella	massalla.	

RAKENNUSLEVYT • Märkätilat
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Työstäminen 

AQUAPANEL® Indoor –levyjä leikattaessa 

tarvittava katkaisukohta merkitään levyyn 

viivaimella ja kynällä. Tee levyyn viilto veit-

sellä siten, että vahvikeverkko rikkoutuu. 

Levy katkaistaan viiltokohdasta. Lopuksi 

verkko viilletään katki levyn vastakkaiselta 

puolelta. 

Haluttaessa suora ja siistimpi leikkausjälki, 

levy voidaan katkaista timanttikärkisellä 

käsipyörösahalla.

Kaarevia rakenteita varten sementtilevy 

voidaan taivuttaa. Säde on 3 m.

Levyjen pintäkäsittely

Märkätiloissa vedeneristetty AQUAPANEL® -levypinta voidaan 

laatoittaa tai päällystää muovimatolla. Vähemmän rasitetuissa 

tiloissa levypinta saumatasoitetaan ja maalataan. 

Vedeneristys
Veden- ja kosteudeneristyksissä noudatetaan Suomen rakenta-

mismääräyskokelman osaa C2, Kosteus. Vedeneristys sauma- 

ja läpivientitiivistyksineen on toteutettava vedeneristevalmista-

jan ohjeiden sekä Knauf Kylpyhuonesertifikaatin mukaisesti. 

Vedeneristyksissä käytetään sertifioituja vedeneristejärjestelmiä.

Laatoitus

Keraamisia laattoja asennettaessa suositellaan käytettäväksi 

joustavaa, sementtipohjaiselle alustalle soveltuvaa kiinnitys-

laastia.

Maalaus

Levypinta valmistetaan maalattavaksi pinnaksi ylitasoittamalla 

se AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoitteella (minimipaksuus 

4 mm)

AQUAPANEL® Vahvikeverkko asennetaan lastan avulla mär-

kään tasoitteeseen siten, että verkko uppoutuu tasoitteeseen. 

Valmis kuivunut pinta voidaan maalata akryylipohjaisella 

maalilla.
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Kuljetus

Levyjä kannetaan pystyasennossa tai käyttäen nippu- tai levy-

trukkia. On vältettävä vahingoittamasta kulmia ja reunoja 

levyjä alas laskettaessa. 

Varastointi

Levyt varastoidaan lujalle ja tasaiselle alustalle. Yksi AQUA-

PANEL® Indoor –nippu painaa noin 800 kg/nippu.

AQUAPANEL® Indoor –levyt suojataan kosteudelta ja sään 

vaikutuksilta ennen asennusta. Kosteutta saaneet levyt tulee 

kuivata molemmilta puoliltaan sopivalla, tasaisella alustalla.

Ennen asentamista levyt tulee tasaannuttaa ympäristön lämpö-

tilaan ja kosteuteen. Ympäröivän tilan tai tuotteen lämpötila ei 

saa alittaa +5°C. Tasoitteita tai rappaustuotteita ei saa käyttää 

alle +5°C lämpötilassa.
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