
   
Parvekkeiden ja terassien vedeneristys ja laatoitus



Parvekkeet ja terassit
Parvekkeet ja terassit altistuvat ankarille sääolosuh-
teille ja ilmaston vaihteluille kuten vesisateet, auring-
onpaiste, jäätyminen ja sulaminen. Edestakaisen 
jäätymisen ja sulamisen kestäminen vaatii hyvin 
suunniteltua rakennetta sekä laadukkaita tuot-
teita. Alustassa tai laatoituksessa voi esiintyä suuria 
jännitteitä riippuen laatan koosta ja väristä. Tummat 
keraamiset laatat kuumenevat auringonpaisteessa 
voimakkaammin kuin vaaleat, ja suurikokoiset laatat 
aiheuttavat suurempia jännitteitä ja liikkeitä laatan ja 
alustan välissä kuin pienet laatat.

Välttääkseen tulevaisuudessa alkali-piidioksidireak-

tiota (engl. alcali silica reaction ASR), suosittelemme 
alustan tasoitukseen matala alkaalista, pestyä 
kvartsihiekkaa  sisältävää tasoitetta mira 6990 beto-
deck.

Alustan kaltevuus tulee olla vähintään 1/100. Keraa-
misen laatan vedenimukyky saa olla enintään 3%.

 1. Betoni alusta     6. 4650 aquastop

 2. 4180 primer tai mira 4140 contact primer  7. 3130 superfix tai 3250 superplanfix

 3. 6990 betodeck     8. Keraaminen laatta

 4. 4650 aquastop     9. Sauma

 5. 4502 vapourband     
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Maanvaraiset terassit, parvekkeet

Alustan tulee olla puhdas eikä siinä saa 
olla heikkoja osia. Vaurioitunut betoni / 
raudoitus tulee avata, puhdistaa ja käsi-
tellä korroosionestoaineella mira 4670 
corrosion stop. 

Kostuta reiät ja muut käsiteltävät alueet 
kevyesti vedellä, ja tee korjaukset mira 
6990 betodeck tasoitteella. Veden sijasta 
voit käyttää myös mira 4180 primeria.

Tee kallistukset alustaan mira 6990 
betodeck tasoitteella, max 40 mm  
kertatasoitus.

Levitä ensimmäinen kerros mira 4650 
aquastop vedeneristettä, 1,5-2 kg/m2. 
Asenna nurkkanauha välittömästi tuoree-
seen eristeeseen.

Tiivistä nurkat, lattia- ja seinärajat ja kaik-
ki mahdolliset saumat 4502 vapourband 
nauhalla, ja levitä päälle 4650 aquastop 
vedeneristettä.

Levitä toinen kerros 4650 aquastop 
vedeneristettä, kunnes kokonaiskulu-
tus on 3,5-4,0 kg/m2.

Kun vedeneristys on kovettunut 1-2 
päivää, voidaan laatoitustyö aloittaa käyt-
täen mira 3130 superfix tai 3250 super-
planfix kiinnityslaastia.

Ulkotiloissa asenna laatat tuplakiinnityk-
sellä. Levitä kerros kiinnityslaastia sekä 
laatan pohjaan että alustaan. Varmista 
että laastipeitto on 100% siten että vesi-
pesille ei jää tilaa.

Kun kiinnityslaasti on kovettunut, saumaa 
laatat erityisellä sauma-aineella mira 
cempac. Lattian- ja seinän raja tulee sau-
mata elastisella massalla kuten mira 
supersil.
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Suuren kuormituksen alaiset parvekkeet ja terassit, 
joissa on alustan liikkumisen riski ja kosteuden tunkeu-
tuminen asuintiloihin mahdollista.
Parvekkeet ja terassit altistuvat ankarille sääolosuhteille ja 
vaihteluille kuten vesisateet, auringonpaiste, jäätyminen ja 
sulaminen. Lämpötilojen vaihtelun kestäminen vaatii hyvin 
suunniteltua rakennetta ja laadukkaita tuotteita. 

Alustassa tai laatoituksessa voi esiintyä suuria jännitteitä 
riippuen laatan koosta ja väristä. Tummat keraamiset 
laatat kuumenevat auringonpaisteessa voimakkaammin 
kuin vaaleat, ja suurikokoiset laatat aiheuttavat suurempia 
jännitteitä ja liikkeitä laatan ja alustan välissä kuin pienet 
laatat.

Välttääkseen tulevaisuudessa alkali-piidioksidireaktiota 
(engl. alcali silica reaction ASR), suosittelemme alustan 
tasoitukseen matala alkaalista, pestyä kvartsihiekkaa  
sisältävää tasoitetta mira 6990 betodeck.

Alustan kaltevuus tulee olla vähintään 1/100. Keraamisen 
laatan vedenimukyky saa olla enintään 3%.

Tämä rakenne sisältää mira 4650 aquastop vedeneristeen 
yhdistettynä mira 4500 vapourmat mattoon. Käytä tätä 
yhdistelmää kun vaaditaan lähes vesihöyryä  
läpäisemätöntä vedeneristystä.

 1. Betoni alusta     6. 4650 aquastop

 2. 4180 primer tai mira 4140 contact primer  7. 3130 superfix tai 3250 superplanfix

 3. 6990 betodeck     8. Keraaminen laatta

 4. 4650 aquastop     9. Sauma

 5. 4502 vapourband, 4500 vapourmat
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Parvekkeet ja terassit muiden tilojen yllä

Alustan tulee olla puhdas eikä siinä saa 
olla heikkoja osia. Vaurioitunut betoni / 
raudoitus tulee avata, puhdistaa ja käsi-
tellä korroosionestoaineella mira 4670 
corrosion stop. 

Kostuta reiät ja muut käsiteltävät alueet 
kevyesti vedellä, ja tee korjaukset mira 
6990 betodeck tasoitteella. Veden sijasta 
voit käyttää myös mira 4180 primeria.

Tee kallistukset alustaan mira 6990 beto-
deck tasoitteella, max 40mm kertatasoi-
tus.

Levitä ensimmäinen kerros mira 4650 
aquastop vedeneristettä, 1,5-2 kg/m2. 
Asenna mira 4500 vapourmat välittömästi 
tuoreeseen eristeeseen.

Tiivistä nurkat ja lattia- ja seinärajat 4502 
vapourband-nauhalla, ja levitä päälle 
4650 aquastop vedeneristettä.

Levitä toinen kerros 4650 aquastop 
vedeneristettä, kunnes kokonaiskulutus 
on 3,5-4,0 kg/m2.

Kun vedeneristys on kovettunut 1-2 
päivää, voidaan laatoitustyö aloittaa käyt-
täen mira 3130 superfix tai 3250 super-
planfix kiinnityslaastia.

Ulkotiloissa asenna laatat tuplakiinnityk-
sellä. Levitä kerros kiinnityslaastia sekä 
laatan pohjaan että alustaan. Varmista 
että laastipeitto on 100% siten että vesi-
pesille ei jää tilaa.

Kun kiinnityslaasti on kovettunut, saumaa 
laatat erityisellä sauma-aineella mira 
cempac. Lattian- ja seinän raja tulee  
saumata elastisella massalla kuten mira 
supersil.
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Rakennekuvat
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1. 4180 primer
2. 6990 betodeck korjaus ja kallistukset
3. tippanokka
4. 4650 aquastop ensimmäinen kerros
5. 4502 vapourband
6. 4650 aquastop toinen kerros
7. 3130 superfix / 3250 superplanfix
8. keraaminen laatta
9. sauma

1. 4180 primer
2. 6990 betodeck korjaus ja kallistukset
3. tippanokka
4. 4650 aquastop ensimmäinen kerros
5. 4502 vapourband
6. 4650 aquastop toinen kerros
7. 3130 superfix / 3250 superplanfix
8. keraaminen laatta
9. sauma

1. 4180 primer
2. 6990  betodeck korjaus ja kallistukset
3. 4650 aquastop ensimmäinen kerros
4.     4502 vapourband
5. 4650 aquastop toinen kerros
6. 3130 superfix / 3250 superplanfix
7. keraaminen porraslaatta
8. sauma

➀

➀

➀

➁

➁

➁

➂

➂

➃

➃

➃

➄

➄

➅

➅

➅

➆

➆

➆

➇

➇

➇

Rakennekuva tippanokalla

Rakennekuva kaiteella

Rakennekuva porraslaatalla
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Tuotetiedot
mira 4670 corrosion stop

Sementti- ja polymeeripohjainen korroosiosuoja tartunnan lisäämiseksi betonirakenteen raudoituksessa. 
Toimitetaan jauheena, joka sekoitetaan veteen. 

EN 1504 – 7

5 kg pakkaus

mira 4180 primer

Juokseva, akryylipohjainen keltainen neste. Käytetään tartunta-aineena sekoitettuna veden kanssa, 
kaikilla imevillä alustoilla tartunnan parantamiseksi. 

1 kg pullo ja 7,5 kg pakkaus.

mira 6990 betodeck

Matala alkaalinen, sementtipohjainen muovivahvistettu korjausmassa / lattiatasoite. Soveltuu raskasku-
lutteisille alueille kuten terasseille, parvekkeille, uima-altaille, ulkoportaille sekä alkaali-piidioksidireaktion 
riskin omaaville alueille. 

EN 1504-3 R1. 

25 kg pakkaus

mira 4650 aquastop flexible

Yksikomponenttinen, sementtipohjainen, elastinen vedeneriste mm. terassien ja parvekkeiden vedeneris-
tykseen. Soveltuu erinomaisesti keraamisen laatan alle. Kulutus 3,5-4,0 kg/m2 riippuen rakenteesta. 

EN 14891 CMP 

15 kg pakkaus

mira vapourband, kulmakappaleet ja mansetit 

Tiivistyskappaleet kulmien, lattia- ja seinän rajojen, saumojen yms. tiivistämiseen. Käytetään yhdessä 
4650 aquastopin ja 4500 vapourmatin kanssa.

4500 vapourmat

Höyry- ja vesitiivis matto vedeneristykseen alueille joissa on suurempi kuormitus ja joissa on riski alustan 
kuivumiskutistuma halkeamille. 

0,63 x 25 m rulla

3130 superfix

Paranneltu erittäin elastinen kiinnityslaasti vaativille alustoille. 

EN 12004   C2TE S2

5 kg ja 15 kg pakkaus.

3250 superplanfix

Puolijuokseva kiinnityslaasti suurten laattojen asennukseen lattiapinnoilla. 

EN 12004   C2E S2

15 kg pakkaus.

mira cempac

Sementtipohjainen erityinen sauma-aine mira cempac kestää paremmin veden imeytymistä, mekaanista 
rasitusta sekä puhdistuskemikaaleja kuin perinteiset sauma-aineet. 

EN 13888 CG2 WA. 

15 kg pakkaus. 
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Huippuluokan laastit ja vedeneristeet

Sivustolta löydät:

• Ratkaisun työohjeet
• Märkätilojen vedeneristeet
• Lattioiden valut ja tasoitukset
• Seinien ja lattioiden laatoitukset
• Saumojen täyttö
• Laattojen huolto- ja puhdistusohjeet

mira

Olemme valmistaneet sementtipohjaisia rakennus- 
laasteja yli 50 vuotta. Tuotteemme on tarkoitettu sekä
ammattikäyttäjille että yksityiskuluttajille. Olemme
keskittyneet laatoitustuotteiden, vedeneristeiden
sekä keraamisten laattojen ja luonnonkivien huolto- ja
puhdistusaineiden valmistukseen.
miran pääkonttori sijaitsee Tanskassa Gadstrupissa.
Lisäksi konserniin kuuluu tehtaita, myyntitoimistoja ja
sidosyrityksiä Skandinaviassa, Suomessa, Britanniassa,
Puolassa, Ukrainassa ja Baltian maissa.

www.miralaastit.fi

mira ehitusmaterjalid OÜ  
Segu 8, 76505 Saue, Eesti

Tel. +372 679 0670 Fax +372 679 0671
info@mira.ee www.miralaastit.fi

Löydät mira ohjeet seuraavista työvaiheista 
täältä:

Suurikokoisten keraamisten
laattojen asennus seinään ja
lattiaan

CE-sertifioidut kiinnityslaastit
Vahva perusta varmalle 
lopputulokselle

Lattian ja seinän vedeneristys – 
Soveltuu teollisuustiloihin sekä 
uimahalleihin,
parvekkeille, terasseille jopa ilman 
keraamista laatoitusta

Asuntomärkätilojen ja vastaavien 
tilojen rakenteet keraamisille ja 
luonnonkivilaatoille


