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TUOTEKUVAUS
Knauf- kylpyhuonejärjestelmä käsittää märkätilojen seinien ja lattioiden rakennejärjestelmän. Knaufrakennejärjestelmän kanssa käytetään aina tässä sertifikaatissa määritellyt ominaisuudet täyttäviä
seinä- ja lattiarakenteiden pintarakennejärjestelmiä.
Knauf- kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentamisessa märkätilan
seinien ainoana tai osittaisena rakenneratkaisuna. AQUAPANEL® Indoor sementtilevyistä ja Knauf
kipsilevyistä tehdyt seinät ja lattiat voivat olla joko puu- tai teräsrankarakenteisia.

SERTIFIOINTIMENETTELY
Tämä sertifikaatti on myönnetty akkreditoituna. Eurofins Expert Services Oy on FINAS:n akkreditoima
sertifiointilaitos (S017).
Tämä
sertifikaatti
perustuu
tuotteen
tyyppitestaukseen
ja
tuotteeseen
liittyvän
laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen sertifiointiperusteiden R003 ja kohdan 3 mukaisesti.
Sertifioinnin yleiset menettelyt perustuvat Eurofins Expert Services Oy:n sertifiointijärjestelmään.
Tämän sertifikaatin voimassaolon ehdot on esitetty kohdassa 17.

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta (www.sertifikaattihaku.fi ). Eurofins Expert
Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on
sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.
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MÄÄRÄYKSET, STANDARDIT JA OHJEET
1

Määräykset ja tuotevaatimusstandardit

Eurofins Expert Services Oy:n tutkimusten mukaan Knauf- kylpyhuonejärjestelmä täyttää sen käytön
kannalta oleelliset seuraavissa maankäyttö ja rakennuslain nojalla annetuissa asetuksissa ja
standardeissa esitetyt vaatimukset, kun tuotetta käytetään sertifikaatissa esitetyllä tavalla:
782/2017

Asetus Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

1009/2017

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

2

Muut ohjeet ja standardit

Tuotteen valmistaja on ilmoittanut, että tuotteen valmistuksessa ja käytössä noudatetaan seuraavia
ohjeita ja standardeja:
RIL 107-2012

Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

Sisä RYL 2013

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen sisätyöt, RT 1411103, Rakennustietosäätiö, 2012

Betonilattiat, BLY
7/by 45

Suomen betoniyhdistys r. y. Suomen Betonilattiayhdistys ry., 2018

SFS-EN-ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
EN-ISO 14001

Ympäristöjärjestelmät. Spesifikaatio ja ohjeita sen käyttämiseksi

TUOTETIEDOT
3

Tuotekuvaus, merkintä ja laadunvalvonta

Knauf- kylpyhuonejärjestelmän märkätilan puoleiset seinät koostuvat märkätilakipsilevyillä Knauf KH
13 tai erikoiskovalla kipsilevyllä Knauf KEK 13 tai AQUAPANEL® Indoor sementtilevyillä levytetyistä
rankaseinärakenteista, levysaumoihin, kipsilevyn ja muun seinämateriaalin välisiin saumoihin, lattian
ja seinän välisiin liitoksiin sekä läpivienteihin asennettavasta vahvikekankaasta sekä kipsilevyseiniin
ja lattioihin soveltuvasta märkätilan vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmästä. AQUAPANEL®
Indoor levyseiniin kuuluu lisäksi levyjen välisten saumojen saumaliima.
Järjestelmän kanssa mahdollisesti käytettävien kiviaineisten seinäpintojen tulee olla tasaisia, ehjiä ja
pölyttömiä ja tasoitettuja märkätilakäyttöön soveltuvalla sementtisideaineisella tasoitteella.
Kipsilevyväliseinien toinen puoli on levytettävä joko KN 13 tai KEK 13 levyillä.
Knauf- kylpyhuonejärjestelmän lattiat ja katot ovat pääsääntöisesti betonia. Puu- tai
teräsrankakannatteiset lattiat voidaan levyttää myös Knauf KL 15-lattiakipsilevyillä. Kipsilevylattioissa
käytetään kahta levykerrosta päällekkäin. Lattiat ja niiden läpiviennit vedeneristetään seinissä
käytetyllä vedeneristysjärjestelmällä vedeneristejärjestelmän ohjeen mukaan ja ohjeen menekkejä ja
vahvikkeita käyttäen. Lattian kallistukset tehdään betonilattioissa joko valun yhteydessä tai jälkivaluna.
Kipsilevylattian kallistukset tehdään kipsilevyalustalle soveltuvalla valumassalla.
Kipsilevyseinien runkorakenteena käytetään vähintään 66 mm x 37 mm teräsrunkoa tai 66 mm x 42
mm puurunkoa (kertopuusta 66 mm x 39 mm). AQUAPANEL® -levyjä kiinnitettäessä suositellaan
teräsrangan laipan leveydeksi 47 mm.
Runkotolppajako on ≤ k400 käytettäessä Knauf KEK 13 tai KH 13 levyä jonka leveys on 1200 mm.
Runkotolppajako on ≤ k450 käytettäessä Knauf KEK 13 tai KH 13 levyä, jonka leveys on 900 mm.
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AQUAPANEL® levyllä runkotolppajako on ≤ k450 kun käytetään isoa levykokoa (900 x 2400 mm)
pystyasennuksena. AQUAPANEL® levyjen vaaka-asennuksessa runkotolppajako on ≤ k600.
Runkotolppajako on myös ≤ k600 kun seinä levytetään kahteen kertaan Knauf KH 13 tai KEK 13
levyillä.
Levyseinärakenne erotetaan betonilattiasta jättämällä seinän alareunaan n. 10 mm:n rako. Seinärakenteeseen asennetaan valmistajan ohjeiden mukaiset vahvikkeet pesualtaiden, hanojen ja muiden
seiniin kiinnitettävien tuotteiden kohdille.
Kipsilevyt kiinnitetään ruuvaamalla levynvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Ruuvijako on levyn reunoilla
≤ k200 ja keskellä ≤ k300. Ruuvien etäisyyden tulee olla kartonkireunasta vähintään 10 mm ja
leikatusta reunasta vähintään 15 mm. Ruuvityyppi valitaan kipsilevytyypin mukaan (taulukko1). KEKja KH-levyjen kiinnityksessä käytetään vastakierre-kipsilevyruuvia.
Taulukko 1. Kipsilevyjen kiinnitykseen käytettävät ruuvityypit
Levytyyppi

Levykerrosten
määrä

Ruuvityyppi
Teräsranka

Ruuvityyppi
Puuranka

KEK 13 tai KH 13

1

≥SR 25

≥29 mm

KEK 13 tai KH 13

2

≥SR 41

≥41 mm

®

®

AQUAPANEL Indoor-levyt kiinnitetään AQUAPANEL -Maxi-ruuveilla (40 mm). AQUAPANEL® ruuvien etäisyys levyn reunasta tulee olla vähintään 15 mm ja ruuvien kiinnitys väli on ≤ k250.
Seinärungon alajuoksun tulee olla vähintään märkätilan lattiapinnan tasossa tai sen yläpuolella.
Puinen alajuoksu erotetaan lattiasta bitumikermikaistalla. Jos seinärakenne alkaa lattiapinnan
alapuolelta, seinälle tehdään kivirakenteinen sokkeli vähintään märkätilan lattiapinnan alatasoon
saakka.
Seinä- ja lattiarakenteet ja niiden yksityiskohdat tehdään tämän sertifikaatin liitteenä olevan
piirustussarjan esittämällä tavalla. Kipsilevyjen kiinnitys runkoon tehdään Knauf Levyoppaan asennusohjeiden
mukaisesti.
Sementtilevyjen
asennuksessa
noudatetaan
AQUAPANEL®
Märkätilajärjestelmät oppaan ohjeita. Tämä sertifikaatti liitteineen sekä Knauf Levyopas ja
AQUAPANEL® Märkätilajärjestelmät –opas ovat saatavissa Knauf Oy:sta tai Knauf Oy:n www-sivuilta.
Knauf- kylpyhuonejärjestelmässä käytetään vedeneristeinä Eurofins Expert Services Oy:n sertifioimia
vedeneristysjärjestelmiä seuraavin rajoituksin: Järjestelmässä tulee mukana vahvikenauhat tai
kankaat levysauma- ja muihin liitoksiin. Kipsilevyalustoilla järjestelmän tulee sisältää pohjusteena
käytettävä kosteussulkukäsittely ja järjestelmän vesihöyrynläpäisyn tulee olla riittävän alhainen, jotta
kosteutta ei kerry levyrakenteeseen (kts. kohta 9).
Lattioissa käytetään kohtien 3 ja 9 mukaan valitun vedeneristysjärjestelmän kanssa yhteensopiviksi
todettuja lattiakaivoja ja läpivientitiivistyksiä.
Kipsilevyjen ja AQUAPANEL® Indoor-sementtilevyjen laadunvalvonta hoidetaan Knauf Oy:n ja
Eurofins Expert Services Oy:n välisen laadunvalvontasopimuksen edellyttämällä tavalla.

4

Toimittaminen ja varastointi kohteessa

Kipsilevyt ja AQUAPANEL® Indoor-sementtilevyt toimitetaan työmaalle tilaajan kanssa sovitulla
tavalla suojattuna. Vedeneristysjärjestelmän komponentit toimitetaan suljetuissa pakkauksissa, joissa
on ilmoitettu tuotteiden käyttötarkoitus ja ohjemenekit sekä viimeinen käyttöpäivä.
Kipsilevyt ja AQUAPANEL® Indoor-sementtilevyt tulee varastoida tasaisella alustalla sisätiloissa ja
suojattuna pölyltä, lialta ja kastumiselta. Vedeneriste, kiinnityslaasti ja AQUAPANEL®-saumaliima
varastoidaan suojattuna auringon paisteelta tilassa, jonka lämpötila on + 5 - + 30 ºC.
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SUUNNITTELUTIEDOT
5

Yleistä

Tässä sertifikaatissa annetut suunnittelutiedot perustuvat lähtökohtaan, että rakenneratkaisut,
kiinnitysmenetelmät ja muut lähtötiedot ovat tässä sertifikaatissa esitettyjen mukaiset, ja että
mainittuja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja noudatetaan.

6

Asennus

Knauf kylpyhuonejärjestelmä asennetaan rakenteen painon kestävälle alustalle. Alustan kuormien
kestävyys tulee tarkistaa valittaessa lattiaratkaisua.
Vedeneristyksen alustarakenteena toimivien seinien ja lattioiden tulee olla pintarakenteeltaan tasaisia
eikä niissä saa esiintyä nystermiä tai kuoppia. Epätasainen betonilattiapinta hiotaan tai tasoitetaan
vedeneristejärjestelmän valmistajan suosittelemalla tasoitteella. Lattiapinnan kaltevuuden tulee olla
vähintään 1:100 lattiakaivoon päin.
Betonilattian suositeltava pintalujuus on vähintään 1,0 N/mm 2. Betoni- ja tasoitepinnan pintalujuuden
tulee kuitenkin olla vähintään 0,5 N/mm2.
Järjestelmän asennuksia voivat tehdä levytyksen osalta kipsilevyrakentamisen osaavat asentajat.
Vedeneristyksen asennustöitä voivat tehdä vedeneristysmateriaalin valmistajien kouluttamat,
vedeneristäjän henkilösertifikaatin haltijat tai muun soveltuvan ammattitutkinnon tai koulutuksen
suorittaneet henkilöt.

7

Lujuus

Knauf- kylpyhuonejärjestelmällä ei ole suoraa vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Betonilattian ja
mahdollisten kallistusvalujen painot on otettava huomioon lattiarakenteiden mitoituksessa.

8

Akustiset ominaisuudet

Knauf- kylpyhuonejärjestelmän vaikutusta ääneneristykseen ei ole selvitetty.

9

Kosteustekniset ominaisuudet

Veden- ja kosteudeneristyksessä
toimivuudesta, no. 782/2017.

noudatetaan

asetusta

Rakennusten

kosteusteknisestä

Knauf- kylpyhuonejärjestelmä toimii ja estää sen alla ja vieressä olevien rakenteiden kastumisen, kun
rakenteet ja vedeneristys sauma- ja läpivientitiivistyksineen on toteutettu tämän sertifikaatin (mm.
kohtien 3, 6, ja 9) ja valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.
Knauf- kylpyhuonejärjestelmän seinärakenteissa tulee väliseinän kuivan huonetilan puolen
pinnoitteen vesihöyrynläpäisevyyden olla vähintään kaksinkertainen vedeneristyksen vastaavaan
arvoon verrattuna. Väliseinärakenteen kuivumiskykyä voidaan myös tehostaa jättämällä kuivan tilan
puoleisen seinän yläreunaan rako, jonka kautta kuivuminen voi tapahtua. Viimeksi mainitulla
menettelyllä voidaan ehkäistä omatoimisten maalaustöiden ja korjausten mahdolliset
vesihöyrynläpäisevyyden pienenemisestä aiheutuneet haittavaikutukset.
Knauf- kylpyhuonejärjestelmän ulkoseinärakenteissa sisä- ja ulkopinnan vesihöyrynläpäisevyyksien
suhdeluvun tulee olla vähintään 1:5. Seinälevyn taakse ei saa asentaa höyrynsulkua siten, että levy
jää kahden tiiviin pinnan (vedeneriste ja höyrynsulku) väliin.
Kylpyhuoneiden ilmanvaihdon tulee täyttää asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja
ilmanvaihdosta no. 1009/2017 vaatimukset. Poistoilmavirran tulee olla 10 dm³/s, ellei koko asunnon
ilmanvaihdon mitoitus ja tasapainotus edellytä suurempaa poistoilmavirtaa.
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Tehtyjen mittausten mukaan on Knauf- kylpyhuonejärjestelmä todettu vesitiiviiksi ratkaisuksi
täysimittakaavaisessa rakennekokeessa yhdellä vedeneristysjärjestelmällä. Muiden sertifioitujen
vedeneristysjärjestelmien osalta on järjestelmien tiiviys ja soveltuvuus eri alustoille todettu tuotteiden
sertifikaateissa mainitun mukaisesti.

10 Lämmöneristävyys
Knauf-kylpyhuonejärjestelmällä ei ole suoraa vaikutusta rakennuksen lämmöneristykseen.

11 Paloturvallisuus
Märkätilojen vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmien vaikutusta paloturvallisuuteen ei ole
määritetty.

12 Kestävyys
Kylpyhuonejärjestelmän pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavat asennuksen ohjeiden mukaisuus sekä
käyttö- ja huolto-ohjeissa mainittujen toimenpiteiden ohjeissa mainituin määrävälein toteutus.
Knauf-kylpyhuonejärjestelmän ja siinä käytettävien märkätilojen pintarakennejärjestelmien
kestävyysominaisuuksia on selvitetty täysmittakaavaisen kylpyhuonerakenteen suihkutus- ja
lämpötilanvaihtelukokeella. Sertifioitujen märkätilojen pintarakennejärjestelmien (ml. saumat ja
kaivoliitokset) toimivuutta on selvitetty sertifikaateissa mainituilla vedeneristeiden halkeaman
silloituskyvyn ja alkalirasituksen kestävyyden määrityksillä sekä pintarakennejärjestelmien että kaivovedeneristeliitosten ja suihkutus-lämpötilavaihtelukokeilla.
Knauf-kipsilattian kuormituksen ja liikenteen kestävyyttä on selvitetty kipsilevylattiarakenteen
tuolinpyöräkokeella.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
13 Valmistajan ohjeet
Knauf-kylpyhuonejärjestelmän asennukset tehdään Knauf Oy:n ja tämän sertifikaatin kohtien 3 ja 9
esittämien periaatteiden mukaan valitun vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmän toimittajan
ohjeiden mukaisesti.
Rakenteiden toteutuksessa noudatetaan tämän sertifikaatin antamien ohjeiden ohella Knauf Oy:n
rakenneyksityiskohtien toteutuksesta antamia ohjeita (sertifikaatin liitteenä).
Huoltotoimenpiteinä on tärkeää toteuttaa märkätilan pintarakenteiden säännöllinen kunnon tarkastus
ja puhdistus mukaan lukien lattiakaivo sekä ilmanvaihdon toimivuuden tarkistus.

TEKNISET SELVITYKSET
14 Kokeelliset tutkimukset
Eurofins Expert Services Oy:n tutkimuksissa Knauf-kylpyhuonejärjestelmästä on määritetty
kokeellisesti ja osin laskennallisesti kohdissa 3, 9 ja 12 esitetyt kosteustekniset ja kestävyysominaisuustiedot. Lisäksi eri levyjen toimivuutta on selvitetty pienimittakaavaisin kokein ja
kipsilevylattian toimivuutta tuolinpyörärasituskokein. Lisäksi sertifioijalla on ollut käytettävissään
julkaistujen märkätilojen vedeneristeiden ja pintarakennejärjestelmien sertifikaattien tuotetiedot.

15 Muu aineisto
Knauf Levyopas , Knauf Oy ja AQUAPANEL® Märkätilajärjestelmät opas.
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SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLO
16 Sertifikaatin voimassaoloaika
Tämä sertifikaatti on voimassa enintään 12.11.2023 asti.
Sertifikaatin voimassaolo päättyy, jos tuotteen ominaisuudet tässä sertifikaatissa esitetyssä
käyttötarkoituksessa ja laajuudessa siirtyvät CE-merkinnän soveltamisalaan.
Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n verkkosivuilta.

17 Voimassaolon ehdot
Sertifikaatti on voimassa, sillä edellytyksellä, että tuotetta ei oleellisesti muuteta ja että valmistajalla
on voimassa oleva laadunvarmennussopimus.

18 Muut ehdot
Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset lainsäädäntöön ja standardeihin koskevat näitä siinä
muodossa, kuin ne olivat voimassa sertifikaatin allekirjoituspäivänä.
Tässä sertifikaatissa esitetyt suositukset tuotteen turvallisesta käytöstä ovat vähimmäisvaatimuksia,
joita on noudatettava tuotetta käytettäessä. Sertifikaatti ei kumoa laissa ja asetuksissa esitettyjä
nykyisiä tai tulevia vaatimuksia. Sen lisäksi, mitä tässä sertifikaatissa on esitetty, noudatetaan
suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä yleistä hyvää rakentamistapaa.
Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa valmistaja. Eurofins Expert Services Oy ei
tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai
muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti
mahdollisesti aiheutuu.

Tämä sertifikaatti nro 190/04 (ensimmäinen myöntämispäivä 26.2.2004) on päivitettynä edellä olevan
mukaisesti myönnetty Knauf Oy:lle.
Eurofins Expert Services Oy:n puolesta 13.11.2018

Lina Markelin-Rantala

Tatu Toivonen

Pääarvioija

Arvioija

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti

EUROFINS EXPERT SERVICES OY
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
Y-tunnus 2297513-2

versio 2.1 / 6.7.2018
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LIITE A
Piirustusluettelo
Liite A sisältää seuraavat Knauf Oy:n piirustukset:
DET 00

Pohjapiirustus

DET 01

Lattiakaivo puuvälipohjassa. Lattakallistus valumassalla

DET 02

Kipsilevyjen liittymät toisiinsa: suora seinä

DET 03

Kipsilevyjen liittymät toisiinsa: sisäkulma

DET 04

Kipsilevyjen liittymät toisiinsa: ulkokulma

DET 05

Sisäisen ja osastoivan kipsilevyseinän liittymä: sisäkulma

DET 06

Kipsilevyseinän ja tiiliseinän liittymä: sisäkulma

DET 07

Kipsilevy. ja betoniseinän liittymä: sisäkulma

DET 08

Kipsilevy- ja betoniseinän liittymä: suora liitos

DET 09

Pesuhuoneen oven ja kipsilevyseinän liittymä

DET 10

Pesuhuoneen ja saunan välisen oven ja kipsilevyseinän liittymä

DET 11

Kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä

DET 12a

Pesuhuoneen ja saunan väliseen kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä

DET 12b

Pesuhuoneen ja saunan väliseen kipsilevyseinän ja betonilattian liittymä

DET 13

Pesuhuoneen kynnyksen ja asunnon muovimaton välinen liittymä

DET 14

Pesuhuoneen kynnyksen ja asunnon parketin liittymä

DET 15

Pesualtaan kannakkeiden tukirakenteet

DET 16

kaapin kiinnitys seinään

DET 17

WC-istuimen kiinnitys

VS 01

Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä

VS 02

Saunan ja asuinhuoneen välinen seinä

US 01

Pesuhuoneen puurunkoinen ulkoseinä: tiiliseinä

US 02

Pesuhuoneen puurunkoinen ulkoseinä: lautaverhous

US 03

Saunan puurunkoinen ulkoseinä: lautaverhous

VP 01

Pesuhuoneiden välinen välipohja

VP 02

Löylyhuoneiden välinen välipohja
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