Vedeneristyksen uusi standardi

Tulppa®-levy
säästää aikaa, vaivaa ja rahaa
Tulppa on kotimainen, Finnfoam Oy:n valmistama märkätilalevy, joka toimii sekä
rakennuslevynä että vedeneristeenä. Levyn ydin on umpisoluista, vesitiivistä sekä
homehtumatonta Finnfoam XPS -eristettä ja pintakerros lujaa erikoissementtilaastia. Tulppa-levyn päälle voidaan suoraan laatoittaa.
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Tulppa perustuu Finnfoam Oy:n Finnfoam-eristelevyyn, joka
on pinnoitettu erikoissementtilaastilla ja vahvistettu lasikuituverkolla molemmin puolin. Vettymättömän Finnfoam-eristeen
ominaisuuksien ansioista Tulppa-levyllä on erittäin korkea
vesihöyrynvastus, kosteudensietokyky sekä puristuslujuus.
Erikoissementtilaastin tehtävänä on jäykistää levy ja luoda
vakioitu tartunta-alusta laattojen kiinnityslaastille. Ulkoseinärakenteissa Finnfoam-ydin toimii veden- ja lämmöneristeenä
sekä höyrynsulkuna.

esim. pistosahalla. Laatoitusvalmista kylpyhuoneen seinää
syntyy ammattilaiselta jopa 10-15 m² tunnissa. Kevyttä levyä on myös vaivaton siirrellä työkohteessa yksinkin.
Vedeneristäjältä säästyy reilusti aikaa, kun rakennuslevyille
ei tarvitse sivellä erikseen vedeneristettä ja odottaa sen kuivumista. Tulppa-märkätilalevyn päälle voidaan suoraan laatoittaa heti nurkkiin ja läpivienteihin tulevien vedeneristeiden
kuivuttua.

Märkätilaratkaisu on CE-merkitty ETA-hyväksynnän kautta.
Tulppa-märkätilaratkaisun kanssa yhteensopiviksi testatut
tiivistystuotteet ja laattalaastit löytyvät Ardex:lta, Casco:lta,
Schönox:lta, Fescon:lta, Kiillolta ja Weber:lta.

Tutkitusti turvallinen
Tulppa-levyn ydin on Finnfoam-lämmöneristettä eli suulakepuristettua polystyreeniä, joka on vettymätön ja homehtumaton materiaali. Finnfoam-eristeen valmistuksessa ei käytetä bromiyhdisteitä eikä muitakaan ympäristölle haitallisia
kemikaaleja.

Nopea asentaa, helppo työstää ja kevyt käsitellä
Tulppa-märkätilalevyn keveys, helppo työstettävyys ja asennuksen nopeus ahtaissakin tiloissa säästää märkätila-asentajalta työaikaa jopa useita päiviä.

Tulppa -märkätilajärjestelmän kaikki komponentit on testattu tiukimpien eurooppalaisten vaatimusten (ETAG 022) mukaisesti. Lisäksi kaikkien komponenttien yhteensopivuus on
testattu ja tutkittu perusteellisen tuotekehitysprojektin aikana. Tulppa-levyllä voidaan toteuttaa kosteusteknisesti täysin
turvallisia rakenteita.

Pontillisten Tulppa-levyjen innovatiivinen, patentoitu asennustapa vaakaan helpottaa asentamista ja pontattu reunaprofiili
varmistaa sauman vesitiiveyden. Levyjen leikkaaminen sopiviin kokoihin käy helposti mattoveitsellä, käsisahalla sekä
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Tulppa®-levyn yhteensopivuudet
eri valmistajien tuotteiden kanssa

Tekniset tiedot
Tulppa-levyn ydin on Finnfoamia eli suulakepuristettua polystyreeniä, joka on hyvä
lämmöneriste sekä vettymätön ja homehtumaton materiaali. Finnfoamin valmistuksessa ei käytetä bromiyhdisteitä eikä muitakaan ympäristömyrkkyjä. Finnfoamilla ja
Tulppa-levyllä onkin sisäilman paras päästöluokitus M1. Levyn pinnalla on erikoissementtilaasti, joka on vahvistettu lasikuituverkolla. Levyt voidaan kiinnittää kaikille
alustoille.

0,033 W/mK

Puolipontillinen 20 mm, 30 mm

0,033 W/mK

Puolipontillinen 50 mm

0,035 W/mK

Puolipontillinen 80 mm

0,037 W/mK

Vedenimeytyminen (Finnfoam-ydin)

< 0,7 t%

Vesihöyryn läpäisevyys kg / (m s Pa)

< 1,5 x 10ˉ¹²

Casco AquaSeal,
Casco SuperFix tai
Casco XtremFix+

SikaBond T2,
Ardex CA 20 P tai
Casco AquaSeal

Ardex CA 20 P

Casco AquaSeal

Ardex CA 20 P

Casco AquaSeal

Ardex CA 20 P tai
Casco AquaSeal

Kiilto XPU Liimaja tiivistemassa

Casco AquaSeal

Ardex CA 20 P tai
Casco AquaSeal

Ardex 8+9 tai
Ardex S 1-K

Casco AquaStop

Fescon Vedeneriste

Kiilto Kerafiber ta
Kiilto Keramix

Schönox HA

Weber WP Vedeneristysmassa

Ardex SK 12 vahvistusnauha

Casco Wet Stop
KL

Fescon Vedeneristenauha

Kiilto Nurkkavahvikenauha

Casco Wet Stop
KL

Webervetonit FC
tai webervetonit
ST 120mm

Ardex SRM

Casco Wet Stop MP

Fescon Vedeneristenauha

Kiilto Läpivientivahvike

Casco Wet Stop MP

Webervetonit FC tai
Webervetonit SC

Ardex X 77

Casco MultiFix
SuperFlex

Fescon Saneerauslaasti VSL

Kiilto Superfix DF tai
Kiilto Highflex S2 DF

Schönox Q12

Weber rex fix
Saneerauslaasti

Ardex G6 FLEX tai
Ardex G8S FLEX

Sika Ceram CleanGrout saumalaasti
tai Schönox UF
Premium saumalaasti

Fescon Laattasaumalaasti SML

Kiilto Saumalaasti

Sika Ceram CleanGrout, Schönox
UF Premium tai
Schönox SU

Ardex SN tai Ardex
SE

Sikasil C saniteettisilikoni

Fescon Saniteettisilikoni

Kiilto Saniteettisilikoni

Schönox ES
Silikoni tai Sikasil
C saniteettisilikoni

Vedeneriste

0

Kapillaarisuus
Paloluokka

NPD

Lämmönlaajenemiskerroin

0,07

Vahvikenauha

-50 … +75 C°

Käyttölämpötila
Sisäilman päästöluokitus

M1

Tulppa®-tuotteet

Läpivientikappale

• Puolipontillisten levyjen kanssa: 4 kpl / m2

Erikoiskiinnike, jolla Tulppa-levy kiinnitetään alustaan levyn pontista. Z-kiinnikkeessä olevat ”hampaat” helpottavat seuraavan levyn asentamista ja pitävät sen paikallaan asennusliimamassan kovettumisen ajan.
Kiinnike on valmistettu RST:stä ja niitä on saatavana myös itseporautuvalla ruuvilla.

Tulppa O-kiinnike

Kiilto XPU Liimaja tiivistemassa

Sikaflex
AT-Connection

Liimamassa /
Tiivistysmassa

Lämmönjohtavuus λ Declared
Suorareunainen 12,5 mm

Tulppa Z-kiinnike

Liimamassa
levyjen runkoon
kiinnittämisessä

Kiinnityslaasti

• Puolipontillisten levyjen kanssa: 1 kpl / m2
• Suorareunaisten levyjen kanssa: 5-6 kpl / m2

Kiinnike levyn alareunan kiinnittämiseen ja mahdollisiin läpi- ja tukikiinnityksiin esimerkiksi allaskannakkeiden ympäriltä. Kiinnike on valmistettu RST:stä ja niitä on saatavana 50 mm ja 100 mm pitkillä ruuveilla
sekä itseporautuvilla ruuveilla.

Saumalaasti

Irrotuskaistat
Kahta vedeneristyskerrosta ei saa koskaan jäädä päällekäin ja tästä johtuen peltikasettiseinissä tulee
käyttää irrotuskaistoja tuulettuvuuden aikaansaamiseksi. Irrotuskaistat ovat Finnfoamista valmistettuja,
mitoiltaan 6 x 100 x 2500 mm, suikaleita. Materiaali on siis samaa kuin Tulppa-levyjen ydin.
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Saniteettisilikoni
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Asennusohjeet
Ardex-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
Finnfoam Oy:n tuotteet:

porautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin Ardex CA 20 P -liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan levyn
pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen asentamista, saumoihin puristetaan Ardex CA 20 P -liimamassaa.

ARDEX-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

• Tulppa Z-kiinnikkeet
• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Ardex-tuotteet:

SK 12 vahvistusnauha siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää
ilmataskuja. Ardex SK 12 vahvistusnauha peitetään vielä kauttaaltaan Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K -vedeneristeellä.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa Ardex CA 20 P -liimamassalla. Putkiläpivientien tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua Ardex 8+9 tai Ardex S
1-K -vedeneristeellä sekä Ardex SRM -läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken
väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.
Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K -vedeneriste levitetään putken ympä-

• Liima-/Tiivistysmassa: Ardex CA 20 P
• Vedeneriste: Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K
• Vahvikenauha: Ardex SK 12 vahvistusnauha
• Läpivientikappale: Ardex SRM
• Kiinnityslaasti: Ardex X 77
• Saumalaasti: Ardex G6 FLEX tai Ardex G8S FLEX
• Saniteettisilikoni: Ardex SN tai Ardex SE

Levyjen saumat ja nurkkaliitokset
Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
Ardex CA 20 P -liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti
levyn pintaan saakka. Levyt painetaan tiukasti yhteen ja ylipursuava liimamassa levitetään sauman päälle tasaiseksi lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja seinän välinen raja vedeneristetään Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K -vedeneristeellä sekä Ardex SK 12 vahvistusnauhalla. Tuoreeseen
vedeneristeeseen painettavan vahvikenauhan alle ei saa jäädä
ilmataskuja. Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen vedeneristää.
Mahdolliset pystysaumat vedeneristetään kuten nurkatkin,
mutta levyjen välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän mukaan
tarvitse vedeneristää.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassalla tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja
turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää Ardex CA 20 P -liimamassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

rille alueelle, johon Ardex SRM -läpivientikappale asennetaan.
Läpivientikappale asennetaan tuoreeseen Ardex 8+9 tai Ardex
S 1-K -vedeneristeeseen ja kaikki ilma hierretään huolellisesti
pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K
-vedeneriste levitetään läpivientikappaleen päälle, jonka tulee
ulottua myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

vistysmassalle. Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista
Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee
vähintään 5 kpl / levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen
runkotolppaan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden
määrään. Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän
levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itse-

Kiinnitys alustaan

Laatoitus
Laatoitus voidaan aloittaa, kun Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K
-vedeneriste on kuivunut. Kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa
2−24 tuntia riippuen käytetyistä tuotteista, kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen
pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta
pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta
kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan. Laattojen kiinnityslaastina käytetään Ardex X 77 -laastia. Huokoiset laatat saumataan Ardex G6 FLEX -saumalaastilla ja tiiviit laatat Ardex
G8S FLEX -saumalaastilla. Nurkat kitataan Ardex SN tai Ardex
SE -saniteettisilikonilla.

Lattia- ja seinäliitos

Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla Ardex CA 20 P
-liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko jokaiseen
levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.
Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tii-

Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään Ardex vedeneristysjärjestelmien ohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian
välinen rako täytetään Ardex CA 20 P -liimamassalla ja ylimääräinen massa tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että
lattialta ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä
30−50 mm puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste
nostetaan seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös
seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen
Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K -vedeneristeeseen painetaan Ardex
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Asennusohjeet
Casco-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin
Casco AquaSeal -liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan
levyn pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen
asentamista, saumoihin puristetaan Casco AquaSeal -liimamassaa.

Finnfoam Oy:n tuotteet:
CASCO-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

• Tulppa Z-kiinnikkeet
• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Casco-tuotteet:
• Liima-/Tiivistysmassa: Casco AquaSeal

seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös seinällä
lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen Casco
AquaStop -vedeneristeeseen painetaan Casco Wet Stop KL
-vedeneristenauha siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Casco Wet Stop KL -vedeneristenauha peitetään vielä
kauttaaltaan Casco AquaStop -vedeneristeellä.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa Casco AquaSeal -liimamassalla. Putkiläpivientien
tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua Casco AquaStop -vedeneristeellä sekä Casco Wet Stop MP -läpivientikappaleilla.
Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken
väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.

• Vedeneriste: Casco AquaStop
• Vedeneristenauha: Casco Wet Stop KL
• Läpivientikappale: Casco Wet Stop MP
• Kiinnityslaasti: Casco MultiFix SuperFlex
• Saumalaasti: Sika Ceram CleanGrout saumalaasti
tai Schönox UF Premium saumalaasti
• Saniteettisilikoni: Sikasil C saniteettisilikoni

Levyjen saumat ja nurkkaliitokset
Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
Casco AquaSeal -liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Levyt painetaan tiukasti yhteen ja
ylipursuava liimamassa levitetään sauman päälle tasaiseksi
lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja
seinän välinen raja vedeneristetään Casco AquaStop -vedeneristeellä sekä Casco Wet Stop KL -vedeneristenauhalla. Tuoreeseen vedeneristeeseen painettavan vedeneristenauhan alle
ei saa jäädä ilmataskuja. Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen
vedeneristää. Mahdolliset pystysaumat vedeneristetään kuten
nurkatkin, mutta levyjen välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän
mukaan tarvitse vedeneristää.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassalla tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja
turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää
Casco AquaSeal -liimamassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

Casco AquaStop -vedeneriste levitetään putken ympärille
alueelle, johon Casco Wet Stop MP -läpivientikappale asennetaan. Läpivientikappale asennetaan tuoreeseen Casco AquaStop -vedeneristeeseen ja kaikki ilma hierretään huolellisesti
pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi Casco AquaStop -vedeneriste levitetään Casco Wet Stop MP -läpivientikappaleen päälle, jonka tulee ulottua myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

vistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään
5 kpl/levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolppaan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.

Laatoitus

Kiinnitys alustaan
Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla Casco AquaSeal -liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.
Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tii-

Laatoitus voidaan aloittaa, kun Casco AquaStop -vedeneriste
on kuivunut. Kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia
riippuen kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi
kostealla rätillä kaikesta pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen
aloittamista seinäpinta kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan. Laattojen kiinnityslaastina käytetään Casco MultiFix
SuperFlex -laastia. Laatat saumataan Sika Ceram CleanGrout
-saumalaastilla tai Schönox UF Premium -saumalaastilla ja
nurkat kitataan Sikasil C -saniteettisilikonilla.

Lattia- ja seinäliitos
Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään Cascon työohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako täytetään
Casco AquaSeal -liimamassalla ja ylimääräinen liimamassa
tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että lattialta ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä 30−50 mm
puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan
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Asennusohjeet
Fescon-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
paan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.
Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin
Casco AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassaa, jonka jälkeen
Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan levyn pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen asentamista, saumoihin puristetaan Casco
AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassaa.

FESCON-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

Finnfoam Oy:n tuotteet:
• Tulppa Z-kiinnikkeet
• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Fescon-tuotteet:
• Liima-/Tiivistysmassa: Casco AquaSeal tai
Ardex CA 20 P

nostetaan seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös
seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen
Fescon Vedeneristeeseen painetaan Fescon Vedeneristenauha siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Fescon
Vedeneristenauha peitetään vielä kauttaaltaan Fescon Vedeneristeellä.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa Casco AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassalla. Putkiläpivientien tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua Fescon
Vedeneristeellä ja läpivientikappaleilla (Fescon Vedeneristenauha). Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen

• Vedeneriste: Fescon Vedeneriste
• Vahvikekangas / Läpivientikappale:
Fescon Vedeneristenauha
• Kiinnityslaasti: Fescon Saneerauslaasti VSL
• Saumalaasti: Fescon Laattasaumalaasti SML
• Saniteettisilikoni: Fescon Saniteettisilikoni
Levyjen saumat ja nurkkaliitokset

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon

Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
Casco AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassalla. Rako tulee
täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Levyt painetaan
tiukasti yhteen ja ylipursuava liimamassa levitetään sauman
päälle tasaiseksi lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja
seinän välinen raja vedeneristetään Fescon Vedeneristeen ja
Fescon Vedeneristenauhan kanssa. Tuoreeseen vedeneristemassaan painettavan vedeneristenauhan alle ei saa jäädä
ilmataskuja. Mahdolliset pystysaumat vedeneristetään kuten
nurkatkin, mutta levyjen välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän
mukaan tarvitse vedeneristää.

Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassalla tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja
turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää Sikaflex AT-Connection -liimamassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

ja putken väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.
Fescon Vedeneristettä levitetään putken ympärille alueelle, johon putkiläpivientikappale asennetaan. Putkiläpivientikappale
asennetaan tuoreeseen Fescon Vedeneristemassaan ja kaikki ilma hierretään huolellisesti pois läpivientikappaleen alta.
Lopuksi Fescon Vedeneristettä levitetään läpivientikappaleen
päälle, jonka tulee ulottua myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tiivistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään 5
kpl / levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolp-

Laatoitus:

Kiinnitys alustaan
Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla Casco AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm
paksu palko jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan,
myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.

Laatoitus voidaan aloittaa, kun Fescon Vedeneriste on kuivunut. Tuotteesta ja olosuhteista riippuen kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia riippuen käytetyistä kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen
pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta
pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta
kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan. Laattojen kiinnityslaastina käytetään Fescon Saneerauslaasti VSL:ää. Laatat saumataan Fescon Laattasaumalaasti SML:llä ja nurkat kitataan
Fescon Saniteettisilikonilla.

Lattia- ja seinäliitos
Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään Fesconin ohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako täytetään
Casco AquaSeal tai Ardex CA 20 P -liimamassalla ja ylimääräinen massa tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että
lattialta ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä
30−50 mm puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste
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Asennusohjeet
Kiilto-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
Finnfoam Oy:n tuotteet:
KIILTO-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

• Tulppa Z-kiinnikkeet
• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Kiilto-tuotteet:
• Liima-/Tiivistysmassa: Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassa

kpl / levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolppaan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.
Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan
levyn pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen
asentamista, saumoihin puristetaan Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassaa.

le vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös seinällä lattian
rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix A+X -vedeneristeeseen painetaan Kiilto
Nurkkavahvikenauha siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää
ilmataskuja. Kiilto Nurkkavahvikenauha peitetään vielä kauttaaltaan Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix A+X -vedeneristeellä.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassalla. Putkiläpivientien tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua Kiilto Kerafiber tai
Kiilto Keramix A+X -vedeneristeellä ja Kiilto Läpivientivahvikkeella. Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja
putken väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.
Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix A+X -vedeneristettä levitetään
putken ympärille alueelle, johon Kiilto Läpivientivahvike asen-

• Vedeneriste: Kiilto Kerafiber ta Kiilto Keramix A+X
• Vahvikekangas: Kiilto Nurkkavahvikenauha
• Läpivientikappale: Kiilto Läpivientivahvike
• Kiinnityslaasti: Kiilto Superfix DF tai Kiilto Highflex S2 DF
• Saumalaasti: Kiilto Saumalaasti
• Saniteettisilikoni: Kiilto Saniteettisilikoni
Levyjen saumat ja nurkkaliitokset
Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Levyt painetaan tiukasti yhteen ja
ylipursuava liimamassa levitetään sauman päälle tasaiseksi
lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja seinän välinen raja vedeneristetään Kiilto Kerafiber ta Kiilto Keramix A+X -vedeneristeellä ja Kiilto Nurkkavahvikenauhalla.
Tuoreeseen vedeneristeeseen painettavan vahvikenauhan alle
ei saa jäädä ilmataskuja. Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen
vedeneristää. Mahdolliset pystysaumat vedeneristetään kuten
nurkatkin, mutta levyjen välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän
mukaan tarvitse vedeneristää.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi. Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu sekä
liimamassalla tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja
turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

netaan. Kiilto Läpivientivahvike asennetaan tuoreeseen Kiilto
Kerafiber tai Kiilto Keramix A+X -vedeneristeeseen ja kaikki
ilma hierretään huolellisesti pois Kiilto Läpivientivahvikkeen
alta. Lopuksi Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix A+X -vedeneristettä levitetään Kiilto Läpivientivahvikkeen päälle, jonka tulee
ulottua myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tiivistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään 5

Laatoitus

Kiinnitys alustaan
Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko
jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.

Laatoitus voidaan aloittaa, kun Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix
A+X -vedeneriste on kuivunut. Tuotteesta ja olosuhteista riippuen kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia riippuen
käytetyistä kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi
kostealla rätillä kaikesta pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen
aloittamista seinäpinta kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan. Laattojen kiinnityslaastina käytetään Kiilto Superfix DF
tai Kiilto Highflex S2 DF -laastia. Laatat saumataan Kiilto Saumalaastilla ja nurkat kitataan Kiilto Saniteettisilikonilla.

Lattia- ja seinäliitos
Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään Kiillon työohjeiden
mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako täytetään Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassalla ja ylimääräinen massa tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että lattialta ylös seinälle
nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä 30−50 mm puhtaan
Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan seinäl-
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Asennusohjeet
Schönox-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
suus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin
Casco AquaSeal -liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan
levyn pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen
asentamista, saumoihin puristetaan Casco AquaSeal -liimamassaa.

SCHÖNOX-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

Finnfoam Oy:n tuotteet:
• Tulppa Z-kiinnikkeet
• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Schönox-tuotteet:

HA -vedeneristeeseen painetaan Casco Wet Stop KL -vedeneristenauha siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja.
Casco Wet Stop KL -vedeneristenauha peitetään vielä kauttaaltaan Schönox HA -vedeneristeellä.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa Casco AquaSeal -liimamassalla. Putkiläpivientien
tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua Schönox HA -vedeneristeellä sekä Casco Wet Stop MP -läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken
väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.
Schönox HA -vedeneriste levitetään putken ympärille alueelle,
johon Casco Wet Stop MP -läpivientikappale asennetaan. Läpivientikappale asennetaan tuoreeseen Schönox HA -vedeneris-

• Liima-/Tiivistysmassa: Casco AquaSeal
• Vedeneriste: Schönox HA
• Vedeneristenauha: Casco Wet Stop KL
• Läpivientikappale: Casco Wet Stop MP
• Kiinnityslaasti: Schönox Q12
• Saumalaasti: Sika Ceram CleanGrout, Schönox
UF Premium tai Schönox SU

Levyjen saumat ja nurkkaliitokset

• Saniteettisilikoni: Schönox ES Silikoni tai
Sikasil C saniteettisilikoni

Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
Casco AquaSeal -liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Levyt painetaan tiukasti yhteen ja
ylipursuava liimamassa levitetään sauman päälle tasaiseksi
lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja seinän välinen raja vedeneristetään Schönox HA -vedeneristeellä sekä Casco Wet Stop KL -vedeneristenauhalla. Tuoreeseen
vedeneristeeseen painettavan vedeneristenauhan alle ei saa
jäädä ilmataskuja. Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen vedeneristää. Mahdolliset pystysaumat vedeneristetään kuten nurkatkin, mutta levyjen välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän mukaan tarvitse vedeneristää.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan
pontilla nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassa tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää
Casco AquaSeal, Casco SuperFix tai Casco XtremFix+ -liimamassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

teeseen ja kaikki ilma hierretään huolellisesti pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi Schönox HA -vedeneriste levitetään Casco
Wet Stop MP -läpivientikappaleen päälle, jonka tulee ulottua
myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tiivistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään 5
kpl / levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolppaan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.
Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn pak-

Kiinnitys alustaan

Laatoitus
Laatoitus voidaan aloittaa, kun Schönox HA -vedeneriste on
kuivunut. Kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia riippuen kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta
kosteudesta. Levyjen pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan.
Laattojen kiinnityslaastina käytetään Schönox Q12 -laastia.
Laatat saumataan Sika Ceram CleanGrout, Schönox UF Premium tai Schönox SU -saumalaastilla ja nurkat kitataan Schönox ES Silikonilla tai Sikasil C -saniteettisilikonilla.

Lattia- ja seinäliitos

Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla Casco AquaSeal -liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.

Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään Shönox-työohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako täytetään
Casco AquaSeal -liimamassalla ja ylimääräinen liimamassa
tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että lattialta ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä 30−50 mm
puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan
seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen Schönox
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Asennusohjeet
Weber-tuotteiden kanssa
Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
Finnfoam Oy:n tuotteet:
• Tulppa Z-kiinnikkeet

WEBER-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

deneristeen tulee kiinnittyä 30−50 mm puhtaan Tulppa-levyn
pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100
mm, jolloin se peittää myös seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen weber WP Vedeneristysmassaan
painetaan webervetonit ST 120 mm -vahvikekangas siten, ettei
kankaan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Webervetonit ST 120
mm -vahvikekangas peitetään vielä kauttaaltaan weber WP Vedeneristysmassalla.

paan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.
Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin
SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal -liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi
ylipursuava liimamassa tasataan levyn pinnan tasaan lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen asentamista, saumoihin
puristetaan SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal
-liimamassaa.

• Tulppa O-kiinnikeet
• Tulppa-irrotuskaista
(mikäli kyseessä peltikasettikylpyhuone)

Weber-tuotteet:
• Liima-/Tiivistysmassa: SikaBond T2,
Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal
-liimamassalla. Putkiläpivientien tiivistys tehdään liimamassan
kuivuttua weber WP Vedeneristysmassalla sekä webervetonit
FC tai webervetonit SC -läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä
huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken väliin jää kuivuneita asennusliimapurseita.

• Vedeneriste: weber WP Vedeneristysmassa
• Vahvikekangas: webervetonit FC tai
webervetonit ST 120mm
• Läpivientikappale: webervetonit FC tai
webervetonit SC
• Kiinnityslaasti: weber rex fix Saneerauslaasti
Levyjen saumat ja nurkkaliitokset
Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal -liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Levyt
painetaan tiukasti yhteen ja ylipursuava liimamassa levitetään
sauman päälle tasaiseksi lastalla.
Liimamassan kuivuttua pintakuivaksi nurkat sekä lattia ja
seinän välinen raja vedeneristetään weber WP Vedeneristysmassan sekä webervetonit FC tai webervetonit ST 120 mm
-vahvikekankaan kanssa. Tuoreeseen vedeneristemassaan
painettavan vahvikekankaan alle ei saa jäädä ilmataskuja.
Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen vedeneristää. Mahdolliset
pystysaumat vedeneristetään kuten nurkatkin, mutta levyjen
välisiä vaakasaumoja ei järjestelmän mukaan tarvitse vedeneristää.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassalla tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja
turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal -liimamassalla
laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.
Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tiivistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään 5
kpl / levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolp-

Weber WP Vedeneristysmassaa levitetään putken ympärille
alueelle, johon putkiläpivientikappale asennetaan. Putkiläpivientikappale asennetaan tuoreeseen weber WP Vedeneristysmassaan ja kaikki ilma hierretään huolellisesti pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi weber WP Vedeneristysmassaa
levitetään läpivientikappaleen päälle, jonka tulee ulottua myös
kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

Kiinnitys alustaan

Laatoitus

Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla SikaBond T2,
Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal -liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän

Laatoitus voidaan aloittaa, kun SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai
Casco AquaSeal-tiivistysmassa on kuivunut. Tuotteesta ja olosuhteista riippuen kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 1−24
tuntia riippuen käytetyistä kerrospaksuuksista, lämpötilasta
ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen pinnat on tärkeä
pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta pölystä ja liasta.
Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan.

Lattia- ja seinäliitos
Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään weberSafe vedeneristys -työohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen
rako täytetään SikaBond T2, Ardex CA 20 P tai Casco AquaSeal
-liimamassalla ja ylimääräinen massa tasataan lastalla levyn
pintaan (huomioi, että lattialta ylös seinälle nostettavan ve-
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Yleiset asennusohjeet
puu- tai metallirunkoon

Läpiviennit

Ruuvin pituus tulee olla vähintään 2 x kiinnitettävän levyn paksuus. Metallirungon kanssa on helpompi käyttää itseporautuvia (porakärki) ruuveja.
Tulppa-levyt kiinnitetään lisäksi lattian rajasta seinärunkoon
noin 25 mm:n korkeudelle Tulppa O-kiinnikkeillä noin k600 mm
jaolla. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai Tulppa-levyn pintaan
(Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan) pursotetaan ensin liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni.
Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan levyn pinnan tasaan
lastalla. Ennen seuraavan levykerroksen asentamista, saumoihin puristetaan liimamassaa.

Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa valitun tuoteperheen liimamassalla. Putkiläpivientien
tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua valitun tuoteperheen
vedeneristeellä ja läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken väliin jää kuivuneita
asennusliimapurseita.

Tämä asennusohje koskee kaikkia puolipontillisia vähintään 20 mm paksuja
Tulppa-levyjä.
Ennen asennusta:
Tulppa-märkätilalevyjen lisäksi asentamiseen tarvitaan Tulppa Z-kiinnikkeitä, Tulppa O-kiinnikkeitä sekä Tulppa-levyjen kanssa yhteensopiviksi testatut märkätilatuotteet: sauma- ja tiivistysmassa (liimamassa), saumojen vahvikenauha (vahvikekangas), läpivientikappale, vedeneristysmassa sekä laattojen kiinnityslaasti. Tällä
hetkellä Tulppa-levyn kanssa yhteensopivat tuotteet löytyvät Ardex:lta, Casco:lta, Fescon:lta, Kiillolta, Schönox:lta ja Weber:lta.

Kiinnitys puu- tai metallirunkoon
Alustan tai rungon valmistelu
Puolipontilliset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi vaakaan k600 mm runkotolppajaolla. Tulppa-levyjen innovatiivinen patentoitu saumaratkaisu ja asennusjärjestelmä vaakaan
pontilla nopeuttavat ja helpottavat asentamista merkittävästi.
Piilokiinnitys pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä, ponttiratkaisu ja
liimamassa tiivistys tekevät saumoista kerralla vesitiiviit ja turvalliset.
Kalusteita ja kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet tai vaneri). Kevyet ripustukset,
kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet, voidaan kiinnittää valitun tuoteperheen liimamassalla laatoituksen pintaan.
Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna
asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen
asentamisen aloittamista.

Levyjen saumat ja nurkkaliitokset
Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
valitun tuoteperheen liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Ylimääräinen massa levitetään
sauman päälle tasaiseksi lastalla.
Liimamassan kuivuttua riittävästi kaikki levyjen väliset pystysaumat ja nurkat sekä lattian ja seinän välinen raja vedeneristetään vahvikekankaan kanssa. Tuoreeseen vedeneristemassaan painettavan vahvikekankaan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Vaakasaumoja ei tarvitse erikseen vedeneristää.

Vedeneristettä levitetään putken ympärille alueelle, johon putkiläpivientikappale asennetaan. Putkiläpivientikappale asennetaan tuoreeseen vedeneristemassaan ja kaikki ilma hierretään
huolellisesti pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi vedeneristettä levitetään läpivientikappaleen päälle, jonka tulee ulottua
myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.

Laatoitus

Seinän alin Tulppa-levy asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni runkoon. Asennuksessa on huomioitava, että
levyn koolausta vasten oleva takasivu on korkeammalla kuin
levyn etusivu eli pontti on oikein päin. Lattiaa vasten jäävän
Tulppa-levyn pitkän sivun ponttausta ei tarvitse sahata pois.
Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa saumaan tulevalle tiivistysmassalle.
Levyt kiinnitetään seinärunkoon levyn pontista Tulppa Z-kiinnikkeillä ja uppokantaruuveilla. Z-kiinnikkeitä tulee vähintään
5 kpl/levy (k600). Levy on hyvä kiinnittää jokaiseen runkotolppaan, joten runkotolppajako vaikuttaa kiinnikkeiden määrään.

Laatoitus voidaan aloittaa, kun vedeneristysmassa on kuivunut. Tuotteesta ja olosuhteista riippuen kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia riippuen käytetyistä kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen
pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta
pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta
kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan.

Lattia- ja seinäliitos

Allaskannakkeet

Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään valitun tuoteperheen ohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako
täytetään valitun tuoteperheen liimamassalla ja ylimääräinen
massa tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että lattialta
ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä 30−50
mm puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen vedeneristeeseen painetaan valitun tuoteperheen vahvikenauha
siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Vahvikenauha peitetään vielä kauttaaltaan vedeneristeellä.

Allaskannakkeen ruuveille porataan sopivan kokoiset reiät.
Alimmaisen ruuvin kohdalta porataan halkaisijaltaan n. 15 mm
laattaa pois niin, ettei Tulppa-levy vaurioidu. Ruuvien reikiin
pursotetaan reilusti valitun tuoteperheen liimamassaa. Alimmaisena ruuvina käytetään jalkaruuvia, johon kierretään ensimmäinen mutteri laatoituksen pinnan tasalle. Tämän jälkeen
kiinnitetään allaskannake ja viimeiseksi mutteri eli allaskannake lukittuu muttereiden väliin. Ylemmät kiinnitykset tehdään
normaalisti LVI-ruuveilla.

Kiinnitys alustaan
Varsinainen asennus aloitetaan pursottamalla valitun tuoteperheen liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko
jokaiseen levyn takana olevaan runkorankaan, myös kalustetukiin.
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Asennusohjeet
kiviseinään

Asennusohjeet
peltikasettiseinään

Tulppa-levyt kiinnitetään lujaan kiviseinään laastiliimalla. Kiviseinä puhdistetaan irtoaineksesta ja pölystä, sekä kostutetaan kunnolla rätillä tai sienellä. Kiinnityslaastina
käytetään valitun tuoteperheen Tulppa-levyn kanssa yhteensopivaksi testattua laattalaastia.

Kahta vedeneristyskerrosta ei saa jäädä koskaan päällekkäin. Tuulettuvuuden aikaansaamiseksi peltikasettiseinissä käytetään Finnfoamista (XPS-eriste) tehtyjä, 6 mm
paksuisia ja 100 mm leveitä irrotuskaistoja. Vanhan peltikasettiseinän laatoitus tulee
puhdistaa denaturoidulla spriillä tai muulla vastaavalla pesuaineella.

1
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käyttää myös täyte- ja tukipaloina paikoittain huomattavasti
paksumpaa laastikerrosta vaativissa seinissä.
Kiinnityslaasti ei saa olla liian kuivaa, ettei kiinnitys jää heikoksi. Kiinnitys voidaan varmistaa Tulppa O-kiinnikkeillä siten, että
kiinnikkeet tulevat levyn päihin ja keskelle. Jos kiinnikkeitä ei
haluta käyttää, on tärkeää tukea levyt (esim. ”pönkillä” vastakkaisesta seinästä) laastin kuivumisen ajaksi, etteivät ne pääse
liikahtamaan. Kaikki saumat, läpiviennit sekä lattian ja seinän
välinen rako tiivistetään kuten rankarunkojenkin tapauksessa.
Noudata tiivistyksessä ja vedeneristyksessä puolipontillisten
Tulppa-märkätilalevyjen asennusohjetta puu- tai metallirunkoon.

Mikäli kiviainesseinä on tasainen ja suora, voidaan laasti kammata seinälle käyttäen vähintään 8 mm:n puolipyöreää laastikampaa. Levyt tulee painaa heti kiinni tuoreeseen laastiin.
Mikäli seinä on epätasainen, käytetään pistekiinnitystä. Laattalaastia laitetaan pieninä kasoina tasaisesti ympäri levyä vähintään 15-20 kohtaan. Tämän jälkeen levyt painetaan lautaa ja
kumivasaraa käyttäen kaikkialta hyvin kiinni seinään siten, että
seinästä tulee vatupassilla varmistaen suora. Jos pistekiinnityksellä joudutaan tekemään suuria kasvatuksia, tulee levyn
kiinnitys varmistaa suurimman kasvatuksen kohdasta laastin
kuivuttua Tulppa O-kiinnikkeillä (100 mm ruuvilla) ja vedeneristää/nauhoittaa kiinnikerivi. Tulppa-märkätilalevyä voidaan
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koolausväli rei’ittää kahdella, halkaisijaltaan 10 mm reiällä 400500 mm välein.

Tämän jälkeen irrotuskaistat kiinnitetään seinään valitun tuoteperheen liimamassalla. Finnfoam-irrotuskaistat sijoitetaan
”rankarungoksi” K600 jaolla pystysuoraan ja lattiaa vasten
”alajuoksuksi”. Mikäli lattian rajaa ylempänä halutaan käyttää
vaakasuuntaisia irrotuskaistoja, on jätettävä pystysuuntaisia
ilmarakovälejä. Näin siksi, että Tulppa-levytyksen taakse tuleva
tuuletusväli tuuletetaan välikattotilaan eli alas lasketun katon
yläpuolelle.

Tulppa-levyt kiinnitetään valitun tuoteperheen liimamassalla
irrotuskaistoihin siten, että levyjen saumakohdat tulevat irrotuskaistojen päälle. Lisäksi levyt kiinnitetään Tulppa O-kiinnikkeillä (myös lattian ja seinän rajalta) irrotuskaistojen kohdalta
itseporautuvia ruuveja käyttäen. Levysaumojen, läpivientien
sekä lattian ja seinän välisen raon tiivistys tehdään kuten rankarunkojenkin tapauksessa.

Jokaiseen ”koolausväliin” porataan vanhan seinän alaosaan
muutama reikä tuulettumisen varmistamiseksi. Jos ”tuuletustilalla” on mahdollista tuulettua välikattotilaan, siten että
välikattotilastakin on tuuletusmahdollisuus eteenpäin, riittää
jokaiseen koolausvälin alaosaan kaksi, halkaisijaltaan 10 mm
reikää. Jos tuulettuminen ei ole mahdollista, tulee jokainen

Noudata tiivistyksessä ja vedeneristyksessä puolipontillisten
Tulppa-märkätilalevyjen asennusohjetta puu- tai metallirunkoon.
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Levyjen saumat ja nurkkaliitokset

Suorareunaisten Tulppa®-levyjen
asennusohjeet puu- tai metallirunkoon
Tämä asennusohje koskee kaikkia suorareunaisia Tulppa-märkätilalevyjä.
Ennen asennusta:
Tulppa-levyjen lisäksi asentamiseen tarvitaan Tulppa O-kiinnikkeitä sekä Tulppa-levyjen kanssa yhteensopiviksi testatut märkätilatuotteet: sauma- ja tiivistysmassa (liimamassa), saumojen vahvikenauha (vahvikekangas), läpivientikappale, vedeneristysmassa sekä laattojen kiinnityslaasti. Tällä hetkellä Tulppa-levyn kanssa
yhteensopivat tuotteet löytyvät Ardex:lta, Casco:lta, Fescon:lta, Kiillolta, Schönox:lta ja Weber:lta.

Nurkissa levyjen väliin jätetään 1−3 mm rako, joka täytetään
valitun tuoteperheen liimamassalla. Rako tulee täyttää huolellisesti levyn pintaan saakka. Ylimääräinen massa levitetään
sauman päälle tasaiseksi lastalla.
Liimamassan kuivuttua riittävästi kaikki levyjen väliset saumat
ja nurkat vedeneristetään vahvikekankaan kanssa siten, että
Tulppa O-kiinnikkeet jäävät vedeneristyksen alle. Lisäksi levyn
keskimmäisen runkotolpan Tulppa O-kiinnikkeiden kannat vedeneristetään vahvikekankaan palojen kanssa. Tuoreeseen
vedeneristemassaan painettavan vahvikekankaan alle ei saa
jäädä ilmataskuja.

Laatoitus
Laatoitus voidaan aloittaa, kun vedeneristysmassa on kuivunut. Tuotteesta ja olosuhteista riippuen kuivumiseen kuluu normaalisti aikaa 2−24 tuntia riippuen käytetyistä kerrospaksuuksista, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta. Levyjen
pinnat on tärkeä pyyhkiä puhtaaksi kostealla rätillä kaikesta
pölystä ja liasta. Ennen laatoituksen aloittamista seinäpinta
kostutetaan märällä sienellä kauttaaltaan.

Kiinnitys
Kiinnitys alustaan

Alustan tai rungon valmistelu

Lattia- ja seinäliitos

12,5 mm paksu Tulppa-levy tarvitsee k300 mm runkotolppajaon ja 20 mm sekä paksummat k600 mm jaon. Kalusteita ja
kylpyhuonetarvikkeita varten runkoihin asennetaan kiinnityspuut (kalustetuet, vaneri).
Kevyet ripustukset, kuten pyyhekoukut ja WC-paperitelineet,
voidaan kiinnittää valitun tuoteperheen liimamassalla laatoituksen pintaan.

Mikäli runkotolppajako on k600, aloitetaan varsinainen asennus pursottamalla valitun tuoteperheen liimamassaa nauhamaisesti 1−2 mm paksu palko jokaiseen levyn takana olevaan
runkorankaan, myös kalustetukiin. Mikäli runkotolppajako on
k300, ei liimamassaa tarvitse laittaa runkorankoihin, mutta kalustetukiin liimamassaa sen sijaan tulee laittaa.
Tulppa-levyt asetetaan kiilapalojen päälle ja painetaan kiinni
runkoon. Levyjen saumojen tulee asettua aina runkojen päälle. Levyt kiinnitetään lattian rajasta noin 25 mm:n korkeudelta
seinärunkoon Tulppa O-kiinnikkeillä. Tulppa O-kiinnikkeen taustaan tai levyn pintaan (Tulppa O-kiinnikkeen kiinnityskohtaan)
pursotetaan ensin liimamassaa, jonka jälkeen Tulppa O-kiinnike ruuvataan kiinni. Lopuksi ylipursuava liimamassa tasataan
levyn pinnan tasaan lastalla.
Levyjen väliseen saumaan pursotetaan yhtenäinen vana liimamassaa ja seuraava levy asennetaan puskuun. Asennuksen yhteydessä levyt kiinnitetään keskimmäisen runkotolpan
kohdalta ja seuraavan levyn asennuksen jälkeen näiden levyjen
välisestä saumasta Tulppa O -kiinnikkeillä. Tulppa O -kiinnikkeiden kiinnitysväli on pystysuunnassa max. k600.

Suorareunaiset Tulppa-levyt on suunniteltu asennettavaksi
pystyyn. Levyt leikataan valmiiksi mittoihin ja asennus aloitetaan nurkasta. Tulppa-levyt jätetään lattiasta irti 2−3 mm käyttäen apuna asennuskiiloja. Kiilapalat kannattaa varata valmiiksi ennen asentamisen aloittamista.
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Betoninen märkätilan lattia vedeneristetään valitun tuoteperheen ohjeiden mukaisesti. Tulppa-levyn ja lattian välinen rako
täytetään valitun tuoteperheen liimamassalla ja ylimääräinen
massa tasataan lastalla levyn pintaan (huomioi, että lattialta
ylös seinälle nostettavan vedeneristeen tulee kiinnittyä 30-50
mm puhtaan Tulppa-levyn pintaan). Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm, jolloin se peittää myös seinällä lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet. Tuoreeseen vedeneristeeseen painetaan valitun tuoteperheen vahvikenauha
siten, ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Vahvikenauha peitetään vielä kauttaaltaan vedeneristeellä.

Allaskannakkeet
Allaskannakkeen ruuveille porataan sopivan kokoiset reiät.
Alimmaisen ruuvin kohdalta porataan halkaisijaltaan n. 15mm
laattaa pois niin, ettei Tulppa-levy vaurioidu. Ruuvien reikiin
pursotetaan reilusti valitun tuoteperheen liimamassaa. Alimmaisena ruuvina käytetään jalkaruuvia, johon kierretään ensimmäinen mutteri laatoituksen pinnan tasalle. Tämän jälkeen
kiinnitetään allaskannake ja viimeiseksi mutteri eli allaskannake lukittuu muttereiden väliin. Ylemmät kiinnitykset tehdään
normaalisti LVI-ruuveilla.

Läpiviennit
Läpivientien ja Tulppa-levyn väli tiivistetään levyjen kiinnitysvaiheessa valitun tuoteperheen liimamassalla. Putkiläpivientien
tiivistys tehdään liimamassan kuivuttua valitun tuoteperheen
vedeneristeellä ja läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä huomioidaan, ettei läpivientikappaleen ja putken väliin jää kuivuneita
asennusliimapurseita.
Vedeneristettä levitetään putken ympärille alueelle, johon putkiläpivientikappale asennetaan. Putkiläpivientikappale asennetaan tuoreeseen vedeneristemassaan ja kaikki ilma hierretään
huolellisesti pois läpivientikappaleen alta. Lopuksi vedeneristettä levitetään läpivientikappaleen päälle, jonka tulee ulottua
myös kauluksen yli Tulppa-levyn pinnalle.
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Tulppa®-lattiajärjestelmän
asennusohjeet
TULPPA-JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

Finnfoam Oy:n tuotteet:
• Tulppa kaatolevyt

sekä Ardex SK 12 -vahvistusnauhalla.
Putkiläpivientien tiivistys tehdään Ardex SRM -läpivientikappaleilla. Tiivistyksessä tulee huomioida, että läpivientikappaleen
ja putken väliin ei jää kuivuneita asennusliimapurseita.
Lattiakaivoliitoksissa lattiakaivon ja Tulppa-lattialevyn väli
tiivistetään Ardex CA 20 P -asennusliimalla ennen varsinais-

• Tulppa Kaatolevy 1
• Tulppa Kaatolevy 2
• Tulppa Kaivolevy (Vieser)
• Tulppa O-kiinnikkeet

Ardex-tuotteet:
• Liima-/Tiivistysmassa: Ardex CA 20 P
• Vedeneriste: Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K
• Vahvikenauha: Ardex SK 12 -vahvistusnauha
• Läpivientikappale: Ardex SRM
• Kaivokappale: Ardex STA kaivokappale
tai Ardex STB 75-15 -vahvistusnauha
• Kiinnityslaasti: Ardex X 78

ta lattiakaivoon liittymistä. Asennusliima ja purseet tasataan
märkänä lattiakaivon korokerenkaan ympäriltä.
Pistemäiseen, tiivisteelliseen ja kiristysrenkaalliseen muovikaivoon (esim. Vieser) vedeneristeet liitetään Ardex STA 40x40
-kaivokappaleella vedeneristysjärjestelmän asennusohjeiden
mukaan.

• Saumalaasti: Ardex G6 FLEX
tai Ardex G8S FLEX
• Saniteettisilikoni: Ardex SN tai Ardex SE

Teräslaipallisten lattiakaivojen (esim. Unidrain) laippaosat puhdistetaan asetonilla. Mikäli käyttää Ardex 8+9 -vedeneristettä,
liitytään teräslaipalliseen lattiakaivoon Ardex 8+9 -vedeneristeellä sekä Ardex SK 12 -vahvistusnauhalla. Teräslaipalle ja
lattiakaivon ympärille levitetään runsaasti Ardex 8+9 -vedeneristettä ja painetaan Ardex SK 12 -vahvistusnauha tuoreeseen
vedeneristeeseen siten, että nauhan ja alustan väliin ei jää
ilmataskuja. Nauhan kuivuttua käsitellään nauhan pinta vielä
kauttaaltaan vedeneristeellä.
Mikäli käyttää Ardex S 1-K -vedeneristettä, käytetään teräslaipalliseen lattiakaivoon liityttäessä STA -kaivokappaleita tai
Ardex STB 75-15 -vahvistusnauhaa. Kaivon ympärille asennetaan Ardex S 1-K -vedeneriste (HUOM. Ei kaivon teräsosille!).
Vahvistusnauha kiinnitetään kaivon ympärille vedeneristeellä
ja puhdistettuun teräkseen kiinnitytään kaivokappaleen ja nauhan omalla tarralla. Kaivokappale ja vahvistusnauha käsitellään kauttaaltaan vedeneristeellä.

Yleistä
Rajakohdat

Puu- ja levyrakenteisissa lattioissa rakenne ja sen jäykkyys
toteutetaan rakennesuunnittelijan ja puulevyvalmistajan ohjeiden mukaan. Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Vedeneristysjärjestelmä asennetaan
materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan. Ardex-pintarakennejärjestelmä-tuotteet on testattu Finnfoam Tulppa -lattialevyn
kanssa erillistestauksella (Testausraportti No. VTT-S-00597).

Kuten Tulppa-lattialevyjen saumat, myös seinän ja lattian rajakohta ja putkiläpiviennit tiivistetään asennuksen yhteydessä
Ardex CA 20 P -asennusliimalla ennen varsinaisen pintarakennejärjestelmän toteuttamista. Ylimääräinen liimamassa levitetään levyn pintaan tasaiseksi lastalla.

Vedeneristys

Tulppa Lattialevyn kiinnitys
Tulppa-lattialevy kiinnitetään puulevyalustaan Ardex X 78 -kiinnityslaastilla. Laasti kammataan puhtaaseen lujaan alustaan
6x6x9 mm:n laastikammalla ja Tulppa-lattialevy asennetaan
tuoreeseen laastiin voimakkaasti painaen. Levyt kiinnitetään
alustaan laastin kuivumisen ajaksi Tulppa O-kiinnikkeillä tai
levyjen päälle laitetaan painoksi esim. laattapinoja. Kaikkiin levyjen välisiin saumoihin pursotetaan levyjen asennusvaiheessa yhtenäinen vana Ardex CA 20 P -liimamassaa. Liimamassa

pursotetaan edellisen levyn reunaan/ponttiin ja levyt painetaan
tiukasti yhteen. Ylimääräinen liimamassa levitetään levyn pintaan tasaiseksi lastalla. Mikäli väliaikaisena painona kiinnityslaastin kuivumisen aikana on käyttänyt Tulppa O-kiinnikkeitä,
tulee kiinnikkeet laastin kuivuttua poistaa ja reiät täyttää Ardex
CA 20 P -liimamassalla ennen seuraavia työvaiheita.
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Laatoitus

Tulppa-lattiaratkaisussa levyjen päälle tulee aina vielä kauttaaltaan vedeneriste, joka nousee 100 mm seinälle, jos seinällä on
Tulppa-levytys. Seinän ja lattian rajakohdat ja Tulppa-lattialevyjen saumat käsitellään Ardex 8+9 tai S 1-K -vedeneristeellä.
Tuoreeseen vedeneristeeseen painetaan Ardex SK12 vahvistusnauha kaikkiin levysaumoihin siten, ettei nauhan ja alustan
väliin jää ilmataskuja. Vahvistusnauha peitetään vielä kauttaaltaan vedeneristeellä. Mahdolliset ponttivauriot levyasennuksessa paikataan Ardex 8+9 tai Ardex S 1-K -vedeneristeellä

Laatat kiinnitetään Ardex X 78 -kiinnityslaastilla.

Saumaus
Huokoiset laatat saumataan Ardex G6 -saumalaastilla ja tiiviit
laatat Ardex G8S -saumalaastilla.
Rajakohtien joustavat saumaukset tehdään Ardex SN- tai Ardex SE -saniteettisilikonilla riippuen käytetystä saumaväristä.
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Seinä-WC:n asennus
Kylmävesisäiliön pintaan tiivistyvä kosteus sekä mahdolliset vuodot vesikalusteissa
aiheuttavat kosteusrasitusta seinä-WC:n koteloinnin sisäpuolelle. Tämän takia koteloinnissa käytettävien materiaalien on kestettävä vaativiakin kosteusolosuhteita. Tulppa-levy on ihanteellinen materiaali kotelointien toteuttamiseen tiloissa, joissa se joutuu
kosteusrasitukseen. Seinä-WC:n istuimen verhoukseksi tulevia Tulppa-märkätilalevyjä
ei tarvitse käsitellä mitenkään.

Erikoisratkaisut
märkätilatoteutuksissa
Tulppa-märkätilalevy toimii myös ihanteellisena rakennuslevynä märkätiloissa toteutettaessa suihkuseiniä, hyllyjä ja lokerikkoja, penkkejä, tai kotelointeja esimerkiksi
ammeelle. Näissä vain mielikuvitus on rajana, sillä kevyt ja luja Tulppa-levy on helppoa työstää.

Ennen seinä-WC:n asennustelineen asentamista tulee lattian olla vedeneristetty ja laatoitettu. Asennustelineen taakse jäävää Tulppa-märkätilalevyillä vedeneristettyä seinää ei tarvitse laatoittaa eikä käsitellä millään tavalla.
Tulppa-levyt asennetaan suoraan seinä-WC:n runkoon Ardex CA 20 P, Casco XtremFix, SikaBond T2 - tai Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassan kanssa. Tulppa-levystä toteutetussa kotelossa tulee olla alhaalla lattian rajassa selkeä vedenpoistoreitti pytyn kondensiovesille ja
ylhäällä kotelon tuuletuksen mahdollistavat reiät.
Tulppa-levy on hyvin elastinen materiaali ja WC-istuimen posliiniosan kuormat on tärkeää saada siirrettyä suoraan asennustelineen
runkoon. Tulppa-levystä otetaankin pois pienet n. 20 x 20 mm palat WC-istuimen posliinin alareunan ja asennustelineen poikittaistukien kohdalta. Nämä kohdat täytetään laattalaastilla, jonka jälkeen kotelointi laatoitetaan normaalisti.

1

2

3

4

Tulppa-levyllä voit toteuttaa edellä mainittuja
erikoisratkaisuja myös vanhaan märkätilaan.
Märkätilan ”tuunaaminen” ja yleisilmeen parantaminen tai raikastaminen onnistuu helposti esimerkiksi suihkuseinällä jossa on hyllyjä
shampoo pulloille.
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Tulppa®-levy ammekotelon
rakennusmateriaalina
Ammekoteloiden mitoituksen lähtökohtana tulee käyttää käytettävien laattojen kokoa,
jotta laattoja tarvitse turhaan leikata. Kotelo voidaan tehdä joko 30 tai 50 mm paksusta Tulppa-levystä. Ammekotelo toimii vain verhouksena ja ammeen tulee aina seistä
omilla jaloillaan. Leikkaa Tulppa-levyt sopivan kokoisiksi ja kiinnitä ne toisiinsa Ardex
CA 20 P-, Casco AquaSeal- tai Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassalla. Varmista liitokset
ruuveilla ja tarvittaessa saumanauhalla. Koteloon tehdään tarkistusluukku lähelle lattiakaivoa, joka toimii myös tuuletusluukkuna.

Suihkuseinän rakennus Tulppa®-levystä
Tulppa-levystä on helppo rakentaa märkätiloihin suihkuseiniä ja seinäkkeitä sekä kotelointeja. Suihkuseiniä voidaan asentaa/rakentaa kylpyhuoneen rakennusvaiheessa
tai niitä voidaan rakentaa vanhaan jo käytössä olevaan märkätilaan. Seinistä voidaan
tehdä tarpeen mukaisia. Suihkuseinän Tulppa-levyt kiinnitetään alustaan Ardex CA 20
P, Casco XtremFix+, Kiilto XPU Liima- ja tiivistemassa tai SikaBond T2 -liimamassalla.
Levyt saumataan kiinni toisiinsa Ardex CA 20 P, Casco Aquaseal, KiiltoFlex XPU tai Sikaflex AT Connection -tiivistysliimamassalla.

1
1

2

2

Tulppa-levyyn hyllyjen ja lokeroiden tekeminen esimerkiksi
shampoopulloille käy helposti. Aukkojen sahaaminen levyyn käy
helpoiten pistosahalla.

Tulppa-levystä on helppo rakentaa märkätiloihin suihkuseiniä ja
seinäkkeitä sekä kotelointeja 80 mm paksusta levystä. Seinistä
voidaan tehdä tarpeen mukaisia, sillä levyjen yhteen liittäminen
tasaisella alustalla Ardex:n, Cascon tai Kiillon tiivistysmassalla
on helppoa ja nopeaa. Sauman tueksi voidaan asentaa saumausmassan kuivuttua saumanauha.

3

4

Tulppa-levyn työstäminen ja muotojen tekeminen onnistuu helposti; mattopuukolla, käsisahalla tai timanttiteräisellä pistosahalla.

Kotelon runko voidaan tehdä joko 50 mm tai 80 mm paksusta
Tulppa-levystä. Leikkaa Tulppa-levyt sopivan kokoisiksi ja kiinnitä ne toisiinsa yhteensopivalla liimamassalla.

3

4

Suihkuseinän ja valmiin laatoituksen laattajako tulee mitoittaa
tarkasti samaksi, jonka jälkeen laatoitus voidaan tehdä tarvittaessa muualla.

Takaseinäksi kiinnitetään 20 mm paksu Tulppa-levy, joko Ardex:n, Cascon tai Kiillon liimamassalla. Liimamassa on tärkeää
levittää kunnolla kaikkien sahattujen aukkojen reunoille niin että
levyjen väliin ei jää rakoja.

5

Varmista liitokset ruuveilla ja tarvittaessa saumanauhalla. Koteloon tehdään tarkistusluukku lähelle lattiakaivoa.

Ammekoteloiden mitoituksen lähtökohtana tulee käyttää käytettävien laattojen kokoa, niin ettei laattoja tarvitse turhaan leikata.
Ammekotelo toimii vain verhouksena ja ammeen tulee aina seistä omilla jaloillaan.
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6

Suihkuseiniä voidaan asentaa/rakentaa kylpyhuoneen rakennusvaiheessa tai niitä voidaan rakentaa jo täysin valmiiseen
märkätilaan, mutta se asennetaan aina vasta valmiiksi kaakeloidun pinnan päälle.

Suihkuseinä laatoitetaan suunnitellun mukaisesti ja tämän jälkeen kiinnitetään alustaan Ardex CA 20 P, Casco XtremFix+, Kiilto
XPU Liima- ja tiivistemassa tai SikaBond T2 -liimamassalla.
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Kaarevat rakenteet

Tulppa-levyjen kanssa on helppo toteuttaa persoonallisia, kaarevia rakenteita
kylpyhuoneeseen. Alla ohjeet esimerkiksi kaarevan suihkuseinän rakentamiseen.
1

Laske seuraavasta kaavasta tarvitsemiesi urien välimatka,
kun tiedät haluamasi säteen: säde = levyn paksuus x urien
välimatka / uran leveys, jolloin urien välimatka = säde x (uran
leveys / uran paksuus). (Huom! Laskukaava on suuntaa antava). Levyt voidaan urittaa leveys tai pituussuunnassa.
Merkkaa Tulppa-levyyn sahauskohdat saamasi tuloksen
mukaan. (Huom! Välimatka on uran reunasta uran reunaan.)

2
Sahaa urat levyihin kayttämällä käsisirkkeliä ja ohjurilistaa
tai pöytäsirkkeliä.

3
Urat tulee ajaa niin syviksi, että ehjää osaa jää jäljelle noin
15-20 mm:a. Tällöin levy pysyy vielä riittävän vahvana, eikä
pääse katkeamaan.

4
Aja uria tasaisin välein sille matkalle levyä, kun haluat sitä
taivuttaa. Voit myös ajaa uria tiheämpään kohtiin, joissa haluat säteen olevan pienempi.

5

Urien sahaamisen jälkeen taivuta levyä niin, että urien reunat menevät kiinni toisiinsa.
Leikkaa sopivan pituinen kappale lasikuituverkkoa ja kiinnitä
se laastilla kaaren sisäpintaan. Levyn pitää pysyä tahdotussa säteessä laastin kuivumisen ajan. Helpoiten se onnistuu
sidontaliinaa apuna käyttäen.
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Finnfoam Oy
Finnfoam Oy on kotimainen perheyritys,
jonka juuret ovat syvällä suomalaisessa roudassa. Vankka lähes 40 vuoden
kokemus ja uudenlainen kehityshakuinen ajattelu ovat nostaneet yrityksen
yhdeksi johtavista muovipohjaisten
lämmöneristeiden valmistajista. Tänään konserni tunnetaan laadusta,
tuotekehityksestä sekä luotettavuudesta. Finnfoam pystyy tarjoamaan
asiakkailleen tuotteita ja ratkaisuja, joiden luotettavuus ja asentamisen helppous ovat omaa luokkaansa. Innovatiiviset keksinnöt ovat johtaneet useisiin
patentteihin ja menestyviin tuotteisiin.

Teppo Nieminen
Myyntijohtaja
Finnfoam Oy
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Henri Nieminen
Toimitusjohtaja
Finnfoam Oy

Vedeneristyksen uusi standardi
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