


Levylattiat ja 
välipohjat
Knauf on kehittänyt ala- ja välipohjarakenteisiin 
sekä vanhojen lattioiden kunnostuksiin useita eri 
rakennevaihtoehtoja lattialämmitys huomioonot-
taen. Knauf –lattiat voidaan päällystää lähes kai-
killa yleisesti käytetyillä materiaaleilla.

Knauf Lattiakipsilevyllä KL 15 rakennetaan kestävä 
ja jäykkä lattiarakenne, jolla on hyvät palonkestä-
vyys- ja ääneneristävyysominaisuudet. Kipsilevyillä 
on helppo tehdä myös lattialämmitysratkaisuja.

Toinen vaihtoehto kuivan rakennustavan lattioiden 
tekoon on kestävä 22 mm AQUAPANEL® Floor 
–sementtilevy. Pontattu kiviainespohjainen levy on 
helppo asentaa paikoilleen.

Knauf Lattiamassoilla tehdään suurienkin tilojen 
pintalattiat helposti ja nopeasti. Hyvän lämmön-
johtokyvyn vuoksi lattiamassat soveltuvat erityisen 
hyvin lattialämmityskohteisiin. Itsestään tasoittuvia 
ja pumpattavia kipsilattiamassoja ja –tasoitteita on 
käsitelty enemmän luvussa Kipsilaastit ja -tasoitteet. 
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Knauf Lattiakipsilevy KL15

Knauf Lattiakipsilevy KL 15 on kartonkipintainen rakennuslevy, 

jonka ydin koostuu lasikuituvahvisteisesta kipsistä. Knauf Lat-

tiakipsilevyllä KL 15 rakennetaan kestävä ja jäykkä lattiara-

kenne, joka kestää suuriakin kuormia. Kipsirakenteensa vuoksi 

sillä on hyvät palonkestävyysominaisuudet. Tuote kuuluu mate-

riaalien päästöluokkaan M1. 

Lattiakipsilevy on tarkoitettu ala- ja välipohjiin sekä vanhojen 

lattioiden korjaamiseen. Tiivis levyrakenteinen lattia tehdään 

kiinnittäen kaksi levykerrosta tiiviiksi paketiksi joko liimaamalla 

tai laastikiinnityksellä. Levytetty lattiapinta voidaan pinnoittaa 

lautaparketilla, kokolattiamatolla, muovimatolla, keraamisilla 

ja kivilaatoilla. 

Paksuus:	 15	mm

Leveys:		 900	mm

Pituus:		 2400	mm

Paino:		 16,8	kg/m2,	36.3	kg/levy

Tiheys:	 	n.1100	kg/m3

Pakkauskoko:		 40	kpl/nippu

Reunamuoto:		 suorareunainen

Lujuus

Knauf-kipsilevylattian lujuus on tutkittu laboratorioko-

kein. Kokeissa selvitettiin saneerauslaastilla kiinnitet-

tyjen lattiakipsilevyjen (2x15 mm) taivutusjäykkyys ja 

kuormituskestävyys, kun koekuormituksena oli piste-

kuorma. Kuormituskokeessa lattian murtokuorma oli 

600 kg ja taipuma 150 kg:n kuormalla 0,75 mm. 

Kuormituspiste sijaitsi pääkannattajien (k600) välissä. 

Taipumaa määritettäessä voidaan hyödyntää oheista 

voima-siirtymäkuvaajaa.

Kipsilevylattiat soveltuvat käytettäväksi tiloissa, joissa 

pistekuorma on 1,5 kN (RakMk osa B 1-3). Näitä 

tiloja ovat mm. asunnot, toimistotilat, luokkahuoneet ja 

majoitustilat, sekä näiden sisäpuoliset käytävät. Levylat-

tia ei sovellu käytettäväksi raskaammin kuormitetuissa 

tiloissa kuten asuinrakennuksien porraskäytävissä.

Lattiakipsilevyn työstäminen

Levyä työstetään pienihampaisella sahalla tai puukolla. Kar-

tonkiin leikataan viilto etupuolelle, taitetaan levy ja lopuksi kat-

kaistaan viiltämällä kartongin takapuolelta. Lattiakiinnikkeiden 

ruuvijako on k600 ja menekki noin 5 kpl/m2.

kN
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Kiinnittäminen

Kiinnitettäessä kipsilevyjä toisiinsa käytetään sellaisia laasteja 

tai liimoja, jotka tarttuvat levyn kartonkipintaan. Kiinnityksessä 

voidaan käyttää juoksevaksi ohennettua, kiviainespohjaista tasoi-

tetta, esim. saneerauslaattalaasti. Levyt voidaan kiinnittää myös 

rakennusliimalla. Laastin menekki on noin 0,7 - 1,0 kg/m2 (kui-

vajauhetta) ja liiman noin 0,3 - 0,6 kg/m2. Laastia tai liimaa 

levitetään koko levypinnan yli. Levityksessä käytetään pieniham-

paista laastikampaa. Levyt kiinnitetään liimauksen lisäksi vielä 

ruuvaamalla ne harvalaudoitukseen. Ruuvien vähimmäispituudet 

ovat 35 mm (1 levykerros), 45 mm (2 levykerrosta) ja 65 mm (3 

levykerrosta). Lattiakiinnikkeiden ruuvijako on k600 ja menekki 

noin 5 kpl/m2.

Lattian pintakäsittely ja pinnoittaminen 

Levytetty lattiapinta voidaan päällystää monin eri tavoin. Sovel-

tuvia lattiapinnoitteita ovat mm. lautaparketti, kokolattiamatto, 

muovimatto, keraamiset laatat ja kivilaatat. 

Voima-siirtymä -kuvaajaa w (mm)
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Kantavuutta (R) ja osastoivuutta (EI) 

koskevat lisähuomiot ja rajoitukset

• Kantavuus mitoitetaan RakMK osan B10 mukaisesti

• Palkit voivat olla massiivi- tai kertopuuta, puuristi-

koita, levyuumapalkkeja tai vastaavia.  Kannatinjako 

yläpohjassa on ≤ k1200. Jos yläpohjan pääkannat-

tajien jako on > k600, asennetaan siihen toisiokan-

nattajat ≤ k600. Levyverhouksen (palosuojauksen) 

kannatuslistojen ja toisiokannattajien mitoituksessa 

on huomioitava kaikki sisäkattoon tulevat kuormat.

• Välipohjan kannatinjako on ≤ k600.

• Ristikoilla naulalevyjen etäisyys alapaarteen reu-

nasta ≥ 10 mm.

• Eristeet sijoitetaan palkin alapinnan tasoon, koola-

uksen päälle. Eristevahvuus on ≥ 100 mm. 

• Palkiston kantokyky säilyy muuttumattomana luoki-

tusta vastaavan ajan.

• Yläpohjaontelon palo otetaan huomioon kattokan-

nattajien rakennesuunnitelmissa.

• Yläpohjaan mahdollisesti sijoitettavat kojeet ja lait-

teet on asennettava siten, että ne eivät heikennä 

rakenteen palonkestävyyttä.

• Raskaiden ripustusten aiheuttamat kuormat (>0,05 

kN) on siirrettävä pääkannattajille.

• Molemmat kattorakenteen levykerrokset kiinnitetään 

ruuvaamalla tiheästi normaaliruuvivälein.

• Lattian pintamateriaali RakMK osan E1, kohdan 

8.2.2. mukaisesti.

1.	2	x	Knauf	KN	13	tai	2	x	KEK	13	
(levysaumat	limitetään)	
2.	Puukoolaus	≥	22	x45	k400	tai	
metallinen	joustoranka	k400
3.	Palamaton	mineraalivilla,	
lasivilla	ISOVER	tai	kivivilla	Paroc	
UNS	37	(IL)

1.		1	x	Knauf	KPS	15	Palonsuojalevy
2.		Puukoolaus	≥	22	x45	k400	tai	
metallinen	joustoranka	k400
3.		Kivivilla	Paroc	UNS	37	(IL)
4.		Ei	tuetun	päittäissauman	taakse	
tukilauta	22x100	mm	(ruuvit	T29,	
k200)	tai	pelti,	leveys	100	mm	
(ruuvit	S25)

1.	 2	x	Knauf	KN	13	tai	KEK	13	
(levysaumat	limitetään)
2.	 Puukoolaus	≥	22x45	k400	tai	
metallinen	joustoranka
3.		Kivivilla	Paroc	UNS	37	(IL)	
(100+50)	mm.	Villalevyt	limite-
tään.	Eristevahvuus	≥	150	mm.	
Eristeen	pysyvyys	varmistetaan	
3,4x100	mm	lankanauloilla	(3	
kpl/eriste	levyn	sivu),	alapaar-
teen/palkin	reunassa.

1.	 2	x	Knauf	KPS	15	(levysaumat	
limitettävä)
2.	 Puukoolaus	≥	22x45,	k400	tai	
metallinen	joustoranka
4.	 Mineraalivilla,	lasivilla	ISOVER	
tai	kivivilla	Paroc	UNS	37	(IL),	
eristevahvuus	≥	100	mm

Lattiapinnan käsittely ennen sen päällystämistä riippuu levy-

pinnan tasaisuudesta sekä valitusta päällystemateriaalista. 

Esimerkiksi keraamisella laatalla ja lautaparketilla päällystet-

täessä pinnan käsittelytarve on yleensä huomattavasti vähäi-

sempi kuin ohuilla materiaaleilla, kuten muovimatto, linoleumi 

ja korkkilaatat, päällystettäessä. 

Levypinnan tasaisuus vaikuttaa pintakäsittelyyn yhdessä loppu-

tuotteen laatutasovaatimuksen kanssa. Mahdolliset epätasai-

suudet täytetään lattiatasoitteella. Ylempi levykerros ylitasoite-

taan, kun kiinnitetään pehmeitä pinnoitteita (ohuet muovimatot, 

korkki) tai muita tasaista alustaa vaativia materiaaleja.

Täyttöjen ja ylitasoituksien tekemiseen löytyy markkinoilta useita 

erilaisia tasoitetuotteita. Materiaalivalinnassa on varmistuttava 

tuotteen soveltuvuudesta kipsilevypinnalle. Asennuksessa nouda-

tetaan kyseessä olevan materiaalivalmistajan ohjeita.

Keraamisia tai kivilaattoja käytettäessä levypinta suositellaan 

pohjustettavan ennen laattojen kiinnittämistä. Ennen pohjusteai-

neen levittämistä pinta puhdistetaan pölystä ja epäpuhtauksista, 

sillä nämä heikentävät laatoituksen tartuntaa levypintaan. 

Märkätiloja laatoitettaessa lattiapinta tulee aina vedeneristää 

VTT:n sertifioimalla vedeneristysjärjestelmällä ennen laatoitustyötä. 

Välipohjarakenteet. Esimerkkirakenteita, jotka täyttävät REI 30 vaatimuksen.

Välipohjarakenteet. Esimerkkirakenteita, jotka täyttävät REI 60 vaatimuksen.

RAKENNUSLEVYT • Levylattiat ja välipohjat
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Kaksikerrosrakenne 2 x 15 mm (KL 15)

2. Ensimmäinen levykerros asennetaan poikittain harvalautoihin näh-
den. Levyt kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla tiheästi harvalaudoituk-
seen. Kiinnikkeitä tulee jokaisen laudan kohdalle vähintään 4 kpl.

3. Toinen levykerros asetetaan siten, että saumat ovat limittäin ensim-
mäisen levykerroksen saumojen kanssa (väh. 300 mm). Levykerrok-
set kiinnitetään toisiinsa laastilla tai liimalla sekä kapeakantaisilla 
EK-ruuveilla (väh. 45 mm). Laastin on oltava notkeaa. Käytä pieni-
hampaista laastikampaa.

4. Mahdolliset epätasaisuudet täytetään lattiatasoitteella. Ylempi 
levykerros ylitasoitetaan, kun kiinnitetään pehmeitä pinnoitteita 
(ohuet muovimatot, korkki) tai muita tasaista alustaa vaativia mate-
riaaleja. 

1. Kantavan palkiston k600 päälle ruuvataan tai naulataan harva-
laudoitus 22x100 mm puutavarasta tai metalliorsilla k300 –jaolla. 
Jatkokset asetetaan eri kohtiin ja ne tehdään aina palkiston päälle. 
Harvalautojen paikat merkitään seiniin helpottamaan päällimmäisen 
levykerroksen ruuvausta. 

Lautalattia

Kuluneen lautalattian päälle voidaan asentaa lattian jäyk-

kyydestä ja kunnosta riippuen kaksin- tai yksinkertainen levy-

kerros, joka sitten pinnoitetaan. Levykerrosten määrä riippuu 

vanhan lattiarakenteen kunnosta ja jäykkyydestä. Levyt kiinni-

tetään alustaansa ruuvaamalla sekä liimaamalla, toisiinsa kip-

silevyt kiinnitetään liimaamalla. Jos lautalattia on voimakkaasti 

kulunut tai epätasainen, se oikaistaan lattiatasoitteella ennen 

levytystä. 1.	Lattiapinnoitus.	2.	KL	15	lattiakipsilevyt	.	3.	Harvalaudoitus.	4.	Lämmöneriste
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Levyrakenteinen kelluva lattia

Kelluvan lattian avulla voidaan parantaa välipohjarakenteen 

askelääneneristävyyttä. Kelluvien lattioiden runkorakenteena 

voi olla massiivibetonilaatta tai ontelolaatta. Betonivälipoh-

jissa kelluva rakenne parantaa askelääneneristävyyttä erityi-

sesti korkeita ääniä vastaan. Kelluva lattia voidaan rakentaa 

myös puu- tai teräsvälipohjalle. Näissä kevyemmissä välipoh-

jissa kelluvan rakenteen merkitys on vähäisempi, sillä niillä on 

jo ennestään melko hyvä ääneneristävyys korkeita ääniä vas-

taan, mutta vastaavasti heikko matalilla äänillä.

Kelluva pintalaatta voidaan toteuttaa levyrakenteisena tai 

valamalla pintalaatta esim. Knauf Lattiamassalla FE80. Kel-

luva laatta voidaan pinnoittaa millä tahansa lattiapinnoitteella. 

Tässä kappaleessa esitetään levyrakenteisen lattiarakenteen 

tekotapa.

Levyrakenteinen kelluva lattia edellyttää aina suoraa ja tasaista 

alustaa. Alustan oikaisu tehdään tasoitteella, kevytsoralla tai 

kuivalla hiekalla. Hiekkaa käytettäessä sopiva raekoko on 0-8 

mm. Ohuissa oikaisuissa tulee käyttää pienempää raekokoa. 

Massiivibetonilaatan kosteuspitoisuus ei saa ylittää lattiapin-

noitteiden asennuksen edellyttämiä yläraja-arvoja. Kelluva lat-

tia voidaan rakentaa myös puu- tai teräsvälipohjalle.

Kantavan välipohjan päälle asennetaan joustava kerros, joka 

kantaa kelluvan pintarakenteen. Eristelevyt, esim. mineraali-

villa ISOVER OL-K ja Paroc SSB 2t, asennetaan huolellisesti 

betonipohjan päälle, saumat tiiviisti toisiaan vasten. Joustavan 

kerroksen tulee olla materiaalia, jonka dynaamiset ominai-

suudet tunnetaan ja niiden tiedetään säilyvän pitkäaikaisessa 

staattisessa ja dynaamisessa kuormituksessa. 

Levyjen tulee olla ehjiä ja kuormitusta kestäviä. Eristekerrok-

sen paksuus on yleensä 30mm. Levyjako on järjesteltävä siten, 

ettei reunoillekaan jää kapeita levykaistoja. Kelluva pintara-

kenne täytyy olla kokonaan irti kaikista muista rakenteista sekä 

talotekniikan asennuksista.

Levyrakenteinen tiivis pintalaatta voidaan tehdä joko kaksiker-

rosrakenteisena liimaamalla Knauf Lattiakipsilevyt KL 15 tiiviisti 

toisiinsa, tai vaihtoehtoisesti kolmikerrosrakenteena käyttäen 

Knauf Erikoiskovaa kipsilevyä KEK 13. 

1.	 Lattiapinnoitus.	 2.	 KL	 15	 lattiakipsilevyt.	 3.	 Mineraalivilla	 tai	 polystyreeni	 (EPS).		
4.		Kantava	ontelolaatta.

Ensimmäisen levykerroksen asennus aloitetaan puolikkaalla tai 

kolmanneslevyllä. Seuraava levyrivi aloitetaan kokonaisella 

levyllä ja sitä seuraava  taas esim. puolikkaalla levyllä jne. 

Näin ollen vältetään neljän levykulman osuminen samaan koh-

taan, mikä heikentää rakenteen kestävyyttä. Levyt asennetaan 

tiukasti puskuun.

Päällimmäinen levykerros kiinnitetään alempaan levykerrok-

seen laastilla tai liimalla. Asennussuunta on poikittainen ensim-

mäisen levykerroksen asennussuuntaan verrattuna. Levyt asen-

netaan samaan tapaan kuin ensimmäisessä levykerroksessa 

limittämällä levyrivit toisiinsa nähden. Asennustyö (asennus-

suunnat ja levysovitukset) kannattaa suunnitella ennen työhön 

ryhtymistä.

Levyjen toisiinsa kiinnityksessä käytettävä liima-aine levitetään 

ainoastaan yhden levyn kokoiselle alueelle kerrallaan. Levy 

kiinnitetään välittömästi paikalleen ja kävellään levyn yli tar-

tunnan varmistamiseksi. Liimapurseet poistetaan välittömästi. 

Liimana käytetään esim. normaalia juoksevampaa saneeraus-

laattalaastia, parkettiliimaa tai rakennusliimaa. Levyt voidaan 

kiinnittää alempaan levykerrokseen kiinnittämällä ne toisiinsa 

harvakseltaan EK-ruuveilla (29 mm) muodonmuutosten välttä-

miseksi. 

RAKENNUSLEVYT • Levylattiat ja välipohjat
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Korotuslattia

Korotuslattia asennetaan kantavan laattarakenteen päälle. 

Korotuslattia parantaa uivana lattiarakenteena rakenteen 

ääneneristävyyttä ja lisää tilojen muuntojoustavuutta asumis-

ratkaisujen mukaan. Korotuslattia mahdollistaa myös talotek-

niikan sijoittamisen ontelotilaan, jossa se on myös helposti 

huollettavissa. 

Rakenteen runko (≤k600) tuetaan aluslaatan päälle säätöjal-

kojen avulla. Kipsilevyt asennetaan rungon päällä tulevaan 

harvalaidoitukseen tai metalliorsitukseen ≤k300-jaolla. Levytys 

voidaan kiinnittää myös korotuslattiarakenteeseen soveltuvaan 

poimulevyyn.

Märkätilan lattia

Märkätilalla tarkoitetaan Suomen RakMk:n mukaan huone-

tilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi 

vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä 

vettä (esim. kylpyhuone, suihkutila, sauna). Märkätilojen sei-

näpinnat ja lattia tulee aina vedeneristää. Märkätilan vede-

neristys tehdään sertifioidun vedeneristevalmistajan ohjeiden 

mukaisesti.

Puurakenteisissa välipohjissa suositellaan levyrakenteen päälle 

valettavaksi pintabetonikerros, jonka päälle vedeneriste tulee. 

Rakenteen paino edellyttää tihennettyä koolausväliä märkä-

tilan kohdalla. Veden poistumiseksi lattian kaltevuuden tulee 

olla vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä suositel-

laan kaltevuutta 1:50. 

Levypinta pohjustetaan vedeneristysjärjestelmään kuuluvalla 

pohjusteaineella vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

1.	Lattiapinnoitus.	2.	KL	15	lattiakipsilevyt.	3.	Harvalaudoitus.	4.	Lämmöneriste

Lattialämmitys

Kolmikerrosrakenne
Knaufin kipsilevylattiarakenteeseen, lukuunottamatta kelluvaa 
lattiaa, voidaan asentaa lattialämmitys joko lämmitysputkella 
tai –kaapelilla. Kipsilevylattia voidaan rakentaa puu- tai teräs-
kannatteisen rakenteen sekä myös vanhan lattian päälle. 

Pääkannattajien, k600, päälle tehdään k300 -jaolla harvalau-
doitus tai metalliorsitus. Kannattajien väli täytetään pehmeällä 
eristevillalla, mikä parantaa rakenteen ääneneristävyyttä. Teh-
täessä kipsilevyrakenne vanhan lautalattian päälle, lautalattia 
on oikaistava lattiatasoitteella ennen levytystä jos se on voi-
makkaasti kulunut tai epätasainen. 

Lattia tehdään ns. kolmikerrosrakenteena, jolloin ensimmäinen 
levykerros (lattialevy KL 15 mm tai erikoiskova KEK 13 mm) 
kiinnitetään tukevasti harvalaudoitukseen ruuvein tai nauloin. 
Levyasennuksessa kiinnikkeitä tulee jokaisen laudan kohdalle 
vähintään neljä kappaletta. Alimmainen levykerros asetetaan 
poikittain harvalaudoitukseen nähden. Levyn jatkos tehdään 
laudoituksen kohdalle, ja levyn saumakohtien on limityttävä 
aina vähintään 300 mm.

Keskimmäinen levykerros  tehdään levysuikaleista, joiden pak-
suus on oltava suurempi kuin lämmityselementin ulkohalkaisija. 
Suikaleiden välinen uraleveys on oltava vähintään 3 x lämmi-
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tysputken/-kaapelin halkaisija, huomioiden lämmitysputken/

sähkökaapelin asennusväli. Suikaleet voidaan haluttaessa 

asentaa lattiaan vasta lämmitysputken/-kaapelin asennuksen 

jälkeen, jolloin varmistutaan lämmitysputken/-kaapelin vaati-

masta asennusvälistä. 

Levysuikaleet kiinnitetään alustarakenteeseen liimalla tai laas-

tilla, sekä ruuveilla. Ruuvauksen on ulotuttava harvalaudoituk-

seen saakka. Lämmitysputket tai –kaapelit asennetaan suikalei-

den välisen uran pohjalle keskiosaan ja kiinnitetään alempaan 

kipsilevykerrokseen. Tämän jälkeen ura täytetään huolellisesti 

soveltuvalla kiviainespohjaisella laastilla tai tasoitteella siten, 

että ura täyttyy lämmitysputken ympäriltä kauttaaltaan. Läm-

mitysputkien paikat kannattaa merkitä (esim. seinään) ennen 

päällimmäisen levykerroksen ruuvikiinnitystä.

Päällimmäinen levykerros asennetaan poikittain harvalaudoi-

tukseen nähden ja se limitetään alimmaiseen levykerrokseen 

nähden kumpaankin suuntaan vähintään 300mm. Levyt kiinni-

tetään laastilla tai liimalla, sekä ruuvaamalla.

Lattiakiinnikkeiden ruuvijako on k600 ja menekki noin 5 kpl/

m2 päällimmäisessä kerroksessa. Levyjen kiinnittämisessä toi-

siinsa käytetään sellaisia laasteja tai liimoja, jotka tarttuvat 

levyn kartonkipintaan.

Kiinnityksessä voidaan käyttää juoksevaksi ohennettua, kiviaines-

pohjaista tasoitetta (esim. saneerauslaattalaasti) tai rakennuslii-

maa. Saneerauslaattalaastin menekki on noin 0,7 - 1,0 kg/m2 

(kuivajauhetta) ja liiman noin 0,3 - 0,6 kg/m2. Laastia tai liimaa 

levitetään koko levypinnan yli. Levityksessä käytetään pieniham-

paista laastikampaa. Levyt kiinnitetään liimauksen lisäksi vielä 

ruuvaamalla ne harvalaudoitukseen. Ruuvien vähimmäispituudet 

ovat 35 mm (1 levykerros), 45 mm (2 levykerrosta) ja 65 mm (3 

levykerrosta). 

Sähkölämmityksen neliömetriteho saa olla enintään 100 W/m2. Säh-

kölämmityskaapelille sallittava teho saa olla enintään 10 W/jm.

Kolmikerroslattiarakenteen päällimmäinen levykerros suositellaan 

tehtävän lattiakipsilevystä KL 15. Alimmainen levykerros tehdään 

erikoiskovalla kipsilevyllä KEK 13 tai lattiakipsilevyllä KL 15 ja 

suikaleet yleensä normaalikipsilevystä KN 13 tai erikoiskovasta 

kipsilevystä KEK 13. 

1.	Lattiapäällyste	(esim.	laminaatti,	parketti,	muovimatto,	kaakeli)
				päällystevalmistajan	ohjeiden	mukaan
2.	2	x	Knauf	Lattiakipsilevy	KL	15
3.	Lämmönluovutuslevy	+	20-lattialämmitysputki	(k300)
4.	Harvalaudoitus	≥	21x95mm,	k150
5.	Lattiakannatin

RAKENNUSLEVYT • Levylattiat ja välipohjat

Lämmönluovutuslevyillä toteutettu 
lattialämmitys 

Lattialämmitys Knauf-kipsilevylattioissa voidaan toteuttaa alu-

miinisilla  lämmönluovutuslevyillä, jotka jakavat lämmön tasai-

sesti lattiaan. Lattialämmitysputki kulkee lämmönluovutuslevyn 

keskellä olevassa urassa.

Harvalaudat (≥21x95 mm) kiinnitetään lattiakannattimien 

(≤k600) päälle lattialämmitysjärjestelmän vaatimusten mukai-

sesti. Lämmönluovutuslevyt asennetaan harvalaudoituksen 

päälle siten, että lämmönluovutuslevyn ura sijoittuu harvalauto-

jen väliin. Lämmönluovutuslevy kiinnitetään harvalaudoitukseen 

vain toiselta reunaltaan lämpöliikkeiden ja rakenteen elämisen 

takia. Esim. 20 mm:n lattialämmitysputket asennetaan lämmön-

luovutuslevyihin 300 mm:n välein. Harvalaudat asennetaan 

tällöin k150 jaolla. Huom! Lattialämmitysputkien asennuksessa 

on noudatettava lattialämmitysvalmistajan ohjetta harvalaudoi-

tuksen ja putkien jakovälin sekä putkikoon suhteen.

Harvalaudoituksen päälle asennetaan kaksinkertainen Knauf 

Lattiakipsilevy KL 15. Ensimmäinen levykerros asennetaan 

poikittain harvalautoihin nähden. Levyt kiinnitetään nauloilla 

tai ruuveilla (k300) lautoihin. Levyn jatkos tehdään aina lau-

doituksen kohdalle, ja levyn saumakohtien on limityttävä aina 

vähintään 300 mm. Levyjä asennettaessa tulee välttää kiin-

nittämästä kiinnikkeitä siihen harvalautaan, jonka päällä läm-

mönluovutuslevyn vapaa reuna on sijoittuneena. 

Toinen levykerros kiinnitetään myös poikittain harvalaudoi-

tukseen nähden ja limitetään alimman levykerroksen suhteen 

molempiin suuntiin vähintään 300 mm. Päällimmäinen levy-

kerros kiinnitetään liimalla tai laastilla (esim. saneerauslaasti), 

sekä ruuvaamalla. Lattiakiinnikkeiden (pituus ≥45mm) ruuvaus-

väli on k600 ja menekki noin 5 kpl/m2.
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AQUAPANEL® Floor –lattialevyjen asennus aloitetaan huoneen 

takaosasta edeten kohti ovea. Toinen asennusrivi voidaan 

aloittaa ensimmäiseltä riviltä jääneellä palalla. Näin ollen 

vähennetään materiaalin menekkiä ja estetään pystysaumojen 

sijoittuminen kohdakkain. Pystysaumojen välin tulee olla väh. 

200 mm.

AQUAPANEL® Floor -levyn 

reunoihin puristetaan pieni 

määrä AQUAPANEL® Floor 

Saumaliimaa (menekki noin 

75 g/m2, avoin aika noin 

8 min.) liitoskohtien korkeu-

delle ja pituudelle. Ennen 

liiman levitystä ponttisaumat 

on puhdistettava huolellisesti 

pölystä ja liasta esimerkiksi 

märällä harjalla. 

Liimalevityksen jälkeen uralii-

tokseen työnnetään AQUA-

PANEL® Biscuit kiinnike, 

jonka jälkeen seuraava levy 

asetetaan paikalleen. Levyjä 

painetaan toisiaan vasten 

kunnes liima pursuaa liitos-

saumasta. Saumasta ulos 

pursunnut liima poistetaan 

seuraavana päivänä esim. 

kittauslastalla. Biscuit-kiin-

nikkeen menekki on noin 7 

kpl/m2.

Ovi

AQUAPANEL® Floor 

AQUAPANEL® Floor (tai Floor MF) on kiviainespohjainen 

rakennuslevy lattiarakenteisiin. Levy on ominaisuuksiltaan luja 

ja palamaton. Massiivisuutensa vuoksi sillä on hyvät ääneneris-

tävyysominaisuudet. Vaativiin ääneneristyskohteisiin soveltuu 

erityisesti AQUAPANEL® Floor MF, jossa 22 mm sementtilevyn 

alapintaan on kiinnitetty 11 mm mineraalivillakerros. Lattiale-

vyelementillä on korkea pintalujuus. Levyreunat ovat uritetut ja 

levyt kiinnitetään tiiviiksi ja tasaiseksi levypinnaksi liimalla ja 

erityisellä Biscuit-kiinnikkeellä.

Lattialevyjä on helppo käsitellä ja asennus onnistuu kätevästi 

yksinkin levyn pienen koon vuoksi. AQUAPANEL® Floor lyhen-

tää rakennusaikaa, koska lattian kuivumista ei tarvitse odo-

tella.

Levykoko	 570	x	870	mm	

Paksuus	 22	mm	(MF	32	mm)

Paino		 36	kg/m2	(18	kg/levy)

Kimmomoduli		 2500–5000	N/mm2

Lämmönjohtavuus	 0,35	W/mK

Paloluokka		 A2	(DIN	4102	mukaan)

Pakkauskoko					 50	kpl/nippu	=	25,2	m2

Alkalisuus	 pH	n.	12



157

Käsittely ja varastointi

Levyjen varastointipaikan alustan 

on oltava tasainen. Ulkovarastoin-

nissa levyt on suojattava sateelta 

ja maakosketukselta. Levynippuja 

kuljetetaan trukilla niin, että haa-

rukat tukevat nippua. Levynipun 

alla on tällöin oltava aina lava. 

Levynippua nostettaessa on varot-

tava rikkomasta levyn reunoja. 

Liiman, tasoitteiden sekä pohjus-

teaineen varastointipaikan lämpö-

tila ei saa alittaa +5 °C.
Lattia on kuormitettavissa ja pinnoitettavissa 12 tunnin kuluttua asen-

nuksesta normaali kuivumisolosuhteissa (20°C, RH 65%). Levytyspinta 

pohjustetaan AQUAPANEL® Indoor Pohjusteella ennen pinnoittamista. 

Levyjen tulee olla pölyttömiä, kuivia ja puhtaita ennen pohjustustyötä. 

Pohjusteen annetaan kuivua 3 tuntia ennen seuraavaa työvaihetta. 

Keraaminen pinnoitus voidaan tehdä suoraan sivelykerroksen päälle. 

Pinnoitettaessa lattia ohuemmalla pinnoitteella (muovimatot, linoleumi, 

korkki), sivelykerroksen päälle levitetään 2-15 mm paksu, helposti 

tasoittuva AQUAPANEL® Lattiatasoite. Tasoitettavan pinnan on oltava 

kuiva ja puhdas. Tasoite kuivuu 4 tunnissa, ja on täysin kuormitusta 

kestävä 4 päivän kuluttua. Lopullinen lattiapinnoite asennetaan ko. 

materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Betonivälipohjan	askelääneneristävyyden	parantaminen	Aquapanel®	Floor	MF-levytyksellä.

Askelääneneristävyyden parannus ∆Lw = 21 dB

Askelääneneristävyyden parannus ∆Lw = 21 dB

Puuvälipohjan	askelääneneristävyyden	parantaminen	Aquapanel®	Floor	MF-levytyksellä.

Huomioitavaa. Levytetyn välipohjan ääneneristä-

vyys on  suuresti riippuvainen olemassa olevan raken-

teen ääneneristävyydestä.

RAKENNUSLEVYT • Levylattiat ja välipohjat


