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KÄYTTÖKOHTEET
MaxStop Rock’n’roll vedeneristysmassa on erittäin helposti levitettävä elastinen ja erittäin tiivis vedeneriste
märkätilojen laatoitettavien lattia- ja seinäpintojen vedeneristämiseen. MaxStop nopeuttaa vedeneristystyötä eikä
kalvoa tarvitse enää rikkoa kalvonvahvuuden mittaamiseksi. MaxStop vedeneriste ei sovellu uima-altaisiin tai
ulkotiloihin.

KÄYTTÖTIEDOT
Alusta

Soveltuvia alustoja ovat lujat tasaiset kiviainespinnat, betoni ja märkäti loihin
sopivat levyrakenteet. Tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly, rasva ja
sementtiliima on poistettava. Alustan kosteus korkeintaan 90 % RH ja lämpötila
yli 15 °C. Alusta on tarvittaessa tasoitettava kohteeseen soveltuvalla
tasoitteella.
Ennen
vedeneristämistä
alusta
pohjustetaan
MaxStop
kosteussululla tai MaxStop primerilla.

Käyttöohje

Levitä kerros vedeneristettä levy- ja muihin alusmateriaalin saumoihin, nurkkiin
sekä läpivientien ympärille. Paina tiivisteet tuoreeseen massaan siten ettei alle
jää ilmakuplia tai ylimäärin vedeneristysmassaa.
Asenna itsekiinnittyvä lattiakaivotiiviste suoraan pohjustetulle pinnalle. Levitä
MaxStop vedeneristysmassaa koko pinnalle, myös tiivistysnauhojen,
läpivientitiivisteiden ja lattiakaivotiivisteen päälle. Mass an kuivuttua (n. 2 tuntia,
värinmuutos) levitetään toinen kerros MaxStop vedeneristettä.
Laatoitus voidaan suorittaa vedeneristeen kuivuttua, aikaisintaan 6 tuntia
levittämisestä. Tarkista ennen laatoitusta että vedeneristettä on yhtenäisesti ja
riittävästi joka paikassa.

Kokonaismenekki

Massaa levitetään aina kaksi kerrosta ja sitä tulee käyttää lattiapinnoilla 0,8
L/m2 (900 g/m2) ja seinäpinnoilla 0,6 L/m 2 (650 g/m2). Kuivakalvon
vähimmäispaksuus on tällöin lattialla 0,4 mm ja seinillä 0,3 mm.

Riittävän kalvonpaksuuden mittaaminen
Tee GVK OPATEC merkintävärillä esim. rasteja pohjustetulle pinnalle 0,5 m
välein. Kun merkinnät eivät enää erotu kahden levityskerran jälkeen kuivuneen
vedeneristysmassan läpi, on kuivakalvonpaksuus riittävä.
Työvälineet

Lyhyt- tai keskinukkainen tela, sivellin, lasta.

Pakkaus

5 litran tai 12 litran pakkaus

VEDENERISTEMASSA ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!
Varastointi

Säilyy avaamattomana viileässä (+5 - +30 °C) 12 kk. Suojattava
jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TEKNISET TIEDOT
Ominaispaino
Alin käyttölämpötila
Ylin käyttölämpötila
Ohenne/Puhdistus

1,05 kg/l
10°C
45°C
Vesi

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770
Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa
tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö - tai
työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadun varmistuksemme mukaista.

