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MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä 
koostuu seuraavista osista:

2

Sekoita nestemäiset tuotteet hyvin ennen 
käyttöä, vältä kuitenkin sekoittamasta ilma-
kuplia joukkoon. Työn jouduttamiseksi ja 
valmiin pinnan suojelemiseksi tehdään sei-
nät ensin.

Paras vesihöyryntiiveys (1’000’000 s/m) 
saavutetaan käyttämällä pohjusteena 
G-kosteussulkua, kulmissa ja nurkissa tii-
vistysnauhaa ja kulmatiivisteitä yhdessä 
G-vedeneristysmassan kanssa.
 
Alusta
Soveltuvia alustoja ovat kaikki märkätiloihin 
hyväksytyt pinnat valmistajasta riippumatta. 
Tartuntaa heikentävät aineet kuten pöly, ras-
va ja sementtiliima on poistettava. Alustan 
kosteus korkeintaan 90 % RH ja lämpötila 
yli 15 °C. Alusta on tarvittaessa tasoitettava 
kohteeseen soveltuvalla tasoitteella.

Menekki
Kosteussulun kokonaismenekki jotta saavu-
tetaan vesihöyrynvastus 1’000’000 s/m on 
vähintään 0,2 L/m2 (250 g/m2) Primerin me-
nekki on 0,1 L/m2 (100 g/m2). Vedeneristys-
massaa tulee käyttää lattiapinnoilla 0,8 L/m2–
1,0 L/m2 (0,9 Kg/m2–1,1 Kg/m2) ja seinäpin-
noilla 0,6 L/m2–1,0 L/m2 (700 g/m2–1,1 Kg/m2). 
Kuivakalvon paksuus on tällöin lattialla 
vähintään 0,4 mm ja seinillä 0,3 mm.

Riittävän kalvonpaksuuden varmistaminen
Tee GVK OPATEC merkintävärillä viiva nur-
kasta nurkkaan seinällä ja lattialla. Kirjoita 
seinälle kohteen katunumero, porras ja 
asuntonumero. Kaikki työkohdepäiväkirjaan 
tulevat kuvat otetaan tästä kohdasta! Kun 
merkinnät eivät enää erotu kahden levitys-
kerran jälkeen kuivuneen vedeneristysmas-
san läpi, on kuivakalvonpaksuus riittävä.

1.  MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku
2.  MaxStop vedeneristysmassa
3.  Itseliimautuva MaxStop lattiakaivotiiviste, butyylikumia
4.  MaxStop läpivientitiivisteet
 a.  läpivientitiiviste 10-24 mm

 b.  läpivientitiiviste 32-55 mm

 c.  läpivientitiiviste 75-110 mm

5.  MaxStop tiivistys- ja vahvikenauhat
 a.  tiivistysnauha

 b.  kuituvahvikenauha

 c.  sisäkulma- ja ulkokulmatiiviste

6.  Saneerauslaasti
 a.  GVK saneerauslaasti VSL



MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä 
koostuu seuraavista osista:
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Suosittelemme seuraavaa työjärjestystä työn 

jouduttamiseksi ja valmiin pinnan suojelemiseksi:

Seinät
1.   Esikäsittely

2.   Läpivientien tiivistys sekä kulma- ja saumatiivisteet tai vahvikkeet

3.   Vedeneristysmassan levitys kahteen kertaan

4.   Seinien laatoitus alinta riviä lukuunottamatta

Lattia
5.   Esikäsittely

6.   Läpivientien tiivistys sekä kulmatiivisteet tai vahvikkeet

7.   Lattiakaivon tiivistys

8.   Vedeneristysmassan levitys kahteen kertaan

9.   Lattian ja alimman seinärivin laatoitus

Työjärjestys:
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Esikäsittelyvaihtoehdot eri alustoille

Alusta                  Primeri tai Kosteussulku, paras vesihöyrynvastus

Betoni- tai 
tasoitepinta

Kipsikartonki -ja 
muut levypinnat

Vanha maalattu tai 
laatoitettu pinta

Karkea betoni tai 
muurattu rakenne

MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä 
laimennettuna ja toinen kerros 
laimentamattomana

MaxStop kosteussulku kerros 1:1 vedellä 
laimennettuna ja toinen kerros 
laimentamattomana

MaxStop kosteussulku 1:1 vedellä 
laimennettuna ja toinen kerros 
laimentamattomana

Tasoitetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella 
jonka jälkeen MaxStop kosteussulku 1:1 
vedellä laimennettuna ja toinen kerros 
laimentamattomana

MaxStop primer 
laimentamattomana

MaxStop primer 
laimentamattomana

MaxStop primer 
laimentamattomana

Tasoitetaan kohteeseen 
sopivalla tasoitteella jonka 
jälkeen MaxStop primer 
laimentamattomana



4

Primeri tai kosteussulku

Läpivientien tiivistys Kulmien ja saumojen tiivistys

1. Alustan esikäsittely

Pohjusta kuiva ja puhdas pinta primerilla tai kosteussululla käyttäen sivellintä tai 
lyhytnukkaista telaa. MaxStop -Primerin kuivumisaika on noin 30 min. MaxStop kosteus-
sulun kuivumisaika ensimmäisen kerroksen jälkeen noin 30 min ja toisen kerroksen jäl-
keen noin 2 tuntia. 

2. Läpivienti ja kulmien tiivistys höyrytiiviiksi

Levitä kerros vedeneristettä läpiviennin ym-
pärille, välttäen massan levittämistä putkien 
päälle. Hierrä tiiviste kiinni tuoreeseen mas-
saan joustavalla lastalla. Tarkista ettei tiivis-
teeseen jää ryppyjä eikä ilmakuplia, tai yli-
määrin massaa sen alle. 

Paras vesihöyryntiiveys saavutetaan tiivis-
tämällä kulmat ja saumat tiivistysnauhalla ja 
valmiilla kulmatiivisteillä. Kulmissa ja sau-
moissa voidaan käyttää myös kuituvahvike-
nauhaa.



Tiivistysnauha Kulmatiivisteet

Levitä vedeneristysmassaa kulmiin ja levy-
saumoihin tiivisteen leveydelle. Aseta tiivis-
tysnauha tai kulmatiiviste tuoreen massan 
päälle tiukasti joustavalla lastalla ja levitä 
pursuava massa tasaisesti. 

Limitä jatkokset vähintään 30 mm. Varmista 
että tiiviste on tiukasti paikallaan ja ettei se 
ole rypyssä eikä alle jää ilmataskuja. Täytä 
ruuvin kannat ja pienet reiät MaxStop veden-
eristysmassalla sivelemällä.
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1. Alustan esikäsittely

2. Läpivienti ja kulmien tiivistys höyrytiiviiksi

Vaihtoehtoisesti kulmat, levysaumat ja läpiviennit voi 

vahvistaa myös kuituvahvikenauhalla

3. Läpivientien ja kulmien tiivistys höyrytiiviiksi
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Itseliimautuva lattiakaivolaippa
4. Lattiakaivon tiivistys

Puhdista ja karhenna tiivisteen kanssa kosketuksiin tulevat osat lattia-
kaivosta. Butyylikuminen laippa asennetaan suoraan primerin tai 
kosteussulun päälle.

Taita kaivolaippa keskeltä ja keskitä se kai-
von päälle. Poista toinen suojapaperi ja lii-
maa ensin toinen puoli laipasta ja hiertäen 
se tiukasti kiinni. Tee sama toiselle puoliskol-
le. Varmista ettei laipan alle jää ilmakuplia.

Levitä kerros vedeneristettä laipan päälle. 
Vedeneristeen kuivuttua asenna kiristysren-
gas ja leikkaa laipan keskiosa pois. Huomioi 
kaivonvalmistajan ohjeet.



OPATEC merkinnät

Riittävä kalvon paksuus

Massan levitys

Laatoitus

Tee GVK OPATEC merkintävärillä viiva 
nurkasta nurkkaan seinällä ja latti-
alla. Kirjoita seinälle kohteen katu-
numero, porras ja asuntonumero. 
Kaikki työkohdepäiväkirjaan tulevat 
kuvat otetaan tästä kohdasta! Tee 
myös merkintöjä erityisen kriittisiin 
kohtiin vedeneristyksen kannalta 
esim. suihkun alle. OPATEC merkin-
nät ovat jäljitettävissä valmiin laatta-
pinnan alta.

Sekoita massa ennen käyttöä. Levitä massa 
kahteen kertaan telalla, pensselillä tai korkea-
paineruiskulla. Massan kokonaismenekki kah teen 
kertaan levitettynä vähintään 0,6 L/m2 seinillä ja 
0,8 L/m2 lattialla. Kuivakalvon pak suuden olta-
va seinillä vähintään 0,3 mm ja lat tialla 0,4 mm. 
Kuivumisaika kerrosten välillä noin 2 tuntia ja 
toisen kerroksen jälkeen 6–12 tun tia. Massan 
väri muuttuu kuivuessa tummemmaksi. Kuivumis-
ta voi nopeuttaa hyvällä ilmanvaihdolla, mutta ei 
lämmittämällä. Kuivakalvon suositeltu maksimi-
paksuus 1.0 mm.
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4. Lattiakaivon tiivistys

Kun merkinnät eivät enää erotu kahden le-
vityskerran jälkeen kuivuneen vedeneristys-
massan läpi, on kuivakalvonpaksuus riittä-
vä. Kuivakalvon paksuuden määrittäminen 
OPATECilla on patentoitu.

Kiinnitä laatat GVK saneerauslaastilla tai 
muulla hyväksytyllä kiinnitysaineella. Laa-
toita ensin seinät toiseksi alimmalta laatta-
riviltä alkaen ennen lattian vedeneristämistä.
Voit käyttää saumaamiseen kaikkia märkä-
tiloihin hyväksyttyjä sauma-aineita sekä 
silikoneja merkistä riippumatta.

5. Vedeneristysmassan levitys

OPATEC merkintäväri



Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas  
     020 749 8770, www.gvk.fi

Tärkeintä MaxStop vedeneristyksessä!

Työjärjestys ja kuivumisajat yms
1.   Tarkista työolosuhteet (lämpötila ja kosteus) sekä riittävä valaistus.
2.   Pohjat kuntoon, puhdistus/imurointi.
3.   Primerointi, kuivumisaika 0,5 h.
4.   Tee nurkat, saumat ja läpiviennit. Sivele MaxStoppia ruuvinkantoihin  
      ja jos havaittavissa pieniä reikiä, myös niihin sivellään MaxStoppia.
5.   Opatec merkintä kuivaan primeroituun pintaan. Ota valokuva 
      Opatec merkinnästä (Valokuvat otetaan aina samasta kohdasta!)
6.   Ensimmäinen kerros MaxStoppia levitetään siten että Opatec 
      merkintä häipyy märkänä näkyvistä, kuivumisaika 2 h.
7.   Älä paina telaa maalatessasi yhtään. Telaa ylhäältä alaspäin max.    
      40–50 cm kerrallaan, jonka jälkeen ota lisää massaa.
8.   Kuivuttuaan 2 h Opatec merkintä tulee taas näkyviin. 
      Ota valokuva esiin tulleesta Opatec merkinnästä. 
9.   Toinen MaxStop kerros levitetään niin että merkintä häipyy.
10. Tarkista 2–3 tunnin jälkeen, että kaikissa kohdissa on kaksi täyttä  
      kerrosta MaxStoppia. Paikkaa ohueksi jääneet tummemmat kohdat  
      tarvittaessa. Käytä taskulamppua lisävalona tarkastuksessa.
11. Kuivumisajan 8–12 h kuluttua, jos Opatec merkintää ei näy lainkaan  
      on kuivakalvonpaksuus vähintään 0,4 mm (lattiat), tai jos Opatec  
      merkintä näkyy todella heikosti, on kuivakalvonpaksuus vähintään  
      0,3 mm (seinät). Ota valokuva valmiista vesieristetystä pinnasta.
12. Opatec merkityistä kohdista ei tarvitse ottaa koepalaa ellei  valvoja 
      toisin määrää. Lähetä sähköpostilla tai viestillä valokuvat vastaavalle  
      mestarille ja ne liitetään työkohdepäiväkirjaan.

Työvälineiden pesu
Ensin työvälineistä poistetaan mekaanisesti niihin jääneet aineet, 
joko lastalla tai käsin (Käytä suojakäsineitä). Aineet laitetaan 
alkuperäisiin purkkeihin takaisin, tai kuivuneena roskapussiin jonka 
voi heittää poltettavien jätteiden astiaan. MaxStop Primeri, kosteus-
sulku ja vedeneriste ovat vesiohenteisia. Työvälineet pestään 
juoksevassa vedessä. Älä jätä pesuvettä altaaseen, vaan huuhtele 
pesuallas runsaalla vedellä.
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