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Varmuutta märkätilojen eristykseen ja
laatoitukseen miran CE-sertifi oidulla järjestelmällä

Käyttämällä miran CE-sertifi oitua märkätilajärjestelmää 
taataan, että työssä noudatetaan EU-standardeja ja 
Suomen rakennusalan märkätilojen vedeneristyksessä 
käyttämiä tapoja.

Tämä suunnittelu- ja asennusohje  sisältää  ratkaisumal  leja 
omakotitalojen, rivitalojen,  kerrostaloasuntojen, hotellien 
ja toimistorakennusten märkätilojen eristämiseen. Tässä 
ohjeessa kerrotaan miten luonnonkivi- tai keraamiset 
laatat asennetaan  kosteutta kestäviin ja kestämättömiin 
rakenteisiin.

Huom! Suunnitellessasi runsaalle vedelle sekä 
 ulkopuoliselle vedenpaineelle altistuvia tiloja,  kuten 
kellareita, parvekkeita, terasseja ja muita ulkoalueita 
käytä mira 4650 aquastop fl ex tai 4630 aqua-fl ex 2K 
vedeneristettä.

Vedenpitävä ja minimaalinen 
materiaalimenekki
miran CE-sertifi oidun märkätilajärjestelmän perusaine 
on mira 4400 multicoat -vedeneriste, joka on kehitetty 
käytettäväksi sekä heikosti että hyvin kosteutta kestäviin 
alustoihin.

•  Vedeneristeen alhainen materiaalimenekki vähentää 
kokonaiskuluja.

•   Yksikomponenttinen vedeneriste alentaa virheiden 
määrää ja materiaalihukkaa.

•  Joustava vedeneriste lisää käyttövarmuutta

Suomessa märkätilana pidetään 
tilaa, jossa seinät ja lattia tulee 
vedeneristää.



 

3

Vesihöyrytiivis vedeneristys

Erittäin vesihöyrytiivis vedeneristys 

Rakenne FI 1

Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu 
tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka  
seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim.  
kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). Sen vuoksi sen on 
vesieristettävä.

Kaikkiin seinä- ja lattia-alustoihin levitetään 4400 multicoat -vedeneristettä yhteensä väh.  
1 000 g/m².

Kerrosvahvuus kuivuneena keskimäärin 0,45 mm, vähintään 0,4mm. Vesihöyrynläpäisy on 28,6 x 10-12 kg/(m²sPa) .

Lattia

Seinä

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

Lattia

Seinä

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

4500 vapourmat

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

Lattia

Seinä

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

1 × 500 g 4400 multicoat 
väh. 500 g pr. m²

1  4400 multicoat  
 500 g/m2

2  4500 vapourmat 63 / 
 4500 vapourmat 100

3  3690 one-seal

4  sisäkulmakappale

3

4

1

2

3

3
1

1

2

Rakenne FI 2

Vesihöyrynläpäisy on 2,40 x 10-12 [kg/(m²∙s∙Pa)]



4 

Rakenne FI 1

Kaikki imevät pinnat (rappaus, 
kevytbetoni, tasoitetut Leca-
harkot ym.) pohjustetaan ensin 
vedellä laimennetulla 4180 
primerilla. Laimennusohje: 1 osa 
mira 4180 Primer, 3 osaa vettä. 

Levitä nurkkaan
kulmakappale 4400 multicoatia. 
Paina safecoat-kulmakappale 
märkään eristeeseen ja sivele  
4400 multicoatia päälle.

Levitä seinien välisiin nurkkiin, 
lattian ja seinän yhtymäkohtiin 
ja eri materiaalien saumakohtiin 
 vedeneristettä. Paina safe coat 
nurkkanauha 4400 multicoat 
-eristeeseen. Sivele päälle 
kerros vedeneristettä.

Vaihtoehtoisesti voidaan  käyttää 
itsekiinnittyvää seal band- 
tiivistenauhaa.

Asenna putkien läpivientikoh-
tiin  seal manchet märän 4400 
 multicoat -eristeen päälle. 
Valitse seal manchet putken 
läpimitan mukaan, ja paina se 
kiinni putkeen ja alustaan.

Putkien vedeneristys tehdään 
kuten kuvassa. Vaihtoehtoisesti 
voit kiinnittää seal manchet 
läpivientikappaleet mira 3690 
one seal liimalla.

Levitä runsaasti 4400 multi-
coatia tasaisesti koko seinäpin-
taan. Käytä esim. lyhytkarvaista 
mohairrullaa. Menekki väh. 
500 g /m².

Kun alin kerros on sormikuiva, 
levitä toinen kerros poikittain 
 alimman kerroksen päälle.
Kokonaismenekki väh. 
1000 g/m².

Levitä lattialle ensimmäi-
nen  kerros 4400 multicoatia  
 runsaasti koko lattiapintaan, 
myös 4550 seal manchetin 
päälle. Menekki väh. 500 g/m² 

Vaihtoehtoisesti voidaan  käyttää 
safecoat-kuitukangasta kahden 
4400 multicoat -kerroksen 
 välissä. Levitä ensimmäinen 
4400 multicoat -kerros levittäen 
yhtaikaa kangasta sen päälle. 
Painele hyvin. Levitä toinen 
kerros  yhtäjatkoisesti. 4400 
multicoat -eristeen kokonaisme-
nekki on väh. 1000 g/m².

Kuivumissaika riipuu  huoneen 
lämmöstä ja  ilmankosteudesta. 
4400 multicoatin kuivumisaika 
seinäpinnoilla on n. 12 tuntia, 
ennen kuin laatoitus voidaan 
aloittaa.

4400 multicoatin kuivumisaika 
on 18-24 tuntia  lattiapinnoilla 
 riippuen huoneenlämmöstä 
ja ilmankosteudesta, ennen 
kuin  laatoitus voidaan aloittaa. 
Aika lyhenee, kun käytetään 
 kuitukangasta.

Yleisimpien rakenteiden vedeneristys

Kun alin kerros on sormikuiva, 
levitä toinen kerros ristiin alim-
man kerroksen päälle. Koko-
naismenekki väh. 1000 g/m².

Levitä 4400 multicoat 
– vedeneristettä 4550 seal 
manchetin vapaan valkoisen 
reunan alle ja paina se kiinni  
eristysmassaan. 

Lattiakaivon kohdalle 
 asennetaan itsekiinnittyvä 4550 
 seal manchet. WC-viemärien 
kohdalla valitse seal manchet 
4588 100-120mm

Eristä tilan kaikki levysaumat ja 
roiskevesialueen ruuvinkannat 
4400 multicoat vedeneristeellä 
ja safe coat nurkkanauhalla.
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Erittäin vesihöyrytiivis vedeneristys 
Rakenne FI 2

Pohjusta imevät alustat 4180 
primerilla. Leikkaa 4500 vapour-
mat-folio 5cm pidemmäksi kuin 
seinän korkeus ja levitä seinälle 
folion leveydeltä sekä lattialle 
5cm matkalle min. 500g/m2  
4400 multicoat vedeneristettä.

Aloita folion asennus läheltä 
nurkkaa. Leikkaa folio nurkkaan 
sopivaksi ja varmista että levität 
4400 multicoatia riittävästi. 

Paina folio alustaan tasoitelastalla. 
Valitse asennustapa vaihtoehdon 1 
tai 2 mukaiseksi. 

Vaihtoehto 1: Ensimmäisen folion 
asennuksen jälkeen aseta toinen 
folio 3 cm limityksellä. Älä asenna 
liimaa limitykseen tässä vaiheessa.

Vaihtoehto 1: Kun foliot on asen-
nettu, liimaa kaikki limitykset 3690 
one-seal liimalla. Varmista että 
tartunta on 100%, käytä 4568 
liimakampaa. Paina päällimmäinen 
folio alimman päälle. Seuraa 
liimapatruunan työohjeita.

Vaihtoehto 2: Asenna folio puskusau-
maan. Vältä liiman joutumista folion 
päälle.

Vaihtoehto 2: Asenna itseliimau-
tuva 4564 sealband kaikkien 
saumojen päälle. Tiivistä 4564 
sealband ja 3 cm foliota 4400 
multicoatilla.

Asenna läpivientikappaleet sekä 
sisä- ja ulkonurkkakappaleet 3690 
one-seal liimalla folion päälle. 
Puhdista teräkset asetonilla ja 
karhenna muoviosat ennen 3690 
liimausta.

SEINÄ

1 2 3 4

5 6 7 8

6-12 tunnin kuivumisen jälkeen 
voidaan seinien laatoitus aloittaa.

9

Liimaa foliolimitykset 3690 one-seal 
liimalla asennuksen aikana tai kun 
4400 multicoat on kuivunut. Liimaa 
myös lattian ja seinän limitys. 
Seuraa liimapatruunan työohjeita.

Asenna läpivientikappaleet sekä 
sisä- ja ulkonurkkakappaleet 3690 
one-seal liimalla folion päälle. 
Puhdista teräkset asetonilla ja 
karhenna muoviosat ennen 3690 
liimausta.

18-24 tunnin kuivumisen jälkeen 
voidaan laatoitus aloittaa.

Märkätila voidaan ottaa käyttöön 
3 päivää vedeneristyksen jälkeen. 
Kosteissa olosuhteissa kuivumis-
aika on 7 päivää.

Asenna 4500 vapourmat-folio
lattiakaivon yli, käytä 3690 
one-seal liimaa kaivon ympärillä. 
Kun sekä 4400 multicoat että 3690 
one-seal on kuivunut, asenna 
kiristysrengas kaivovalmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. Folio 
toimii kaivolaippana. 

Vaihtoehtoisesti asenna itseli-
imautuva 4550 kaivolaippa ensin. 
Käytä vapaan kauluksen ja folion 
liimaamiseen kaivolaipan päälle 
3690 one-seal liimaa. 
 

Asenna foliot limittäen tuoreeseen 
4400 multicoat vedeneristeeseen. 
Pidä kummankin folion limitys 3 cm 
matkalta vapaana vedeneristeestä. 
Kulutus: Katso kuva 1 - seinä.

LATTIA

4 5 6 7

1 32

Vesihöyrynläpäisy 2,40 x 10-12 [kg/(m2∙s∙Pa)]



Märkätilojen puulattiat

Puurakennelattian korjausrakentaminen märkätilassa. 
Lattian kaltevuus on osittain upotettu aluspuiden väliin. 
Portaaton kynnys takaa helpon liikkuvuuden myös lii-
kuntaesteisille.

Puupohjaisen lattian korjausrakentaminen märkätilassa.

*)

*) Välttääkseen korkea kynnystä, lattiakaivo täytyy upottaa 20-30 mm syvyyteen puurunkojen väliin. Lattian kaltevuus 
rakennetaan tasaisesti lattiakaivon suuntaan. Siihen sopivat hyvin ns. seinävieruskaivot (tämä edellyttää tiettyä etäisyyt-
tä ovenaukon ja kaivon välillä).
**) Vedeneristys täytyy rakentaa miran ohjeiden mukaan. miran ratkaisu FI 2 on CE -sertifi oitu ja osa MK hyväksyntää. 

3110 unifi x, z-fi x
vedeneristys 4400 multicoat ja 
4500 vapourmat

min 25 mm x-plan

teräsverkko 6 mm/ 150 mm 
silmällä

EPS lightbeton 360 
höyrynsulkupaperi tai mira 4180 
primer

vaneri tai puukuitulevy

keraaminen laatta

max. 1100 mm

keraaminen laatta

3110 unifi x, z-fi x

vedeneristys 4400 multicoat ja 
4500 vapourmat
min 25 mm x-plan

teräsverkko 6 mm/ 150 mm silmällä

EPS lightbeton 360

höyrynsulkupaperi tai mira 4180 
primer

vaneri tai puukuitulevy

max. 1100 mm

mira kevytbetoni mahdollistaa 
askelmattoman lattian rakenta-
misen. Aluspuiden päälle valet-
tavan kerroksen paksuus on vain 
25 mm, lisäksi. keraaminen laat-
ta 8-10 mm. Tämä vastaa puulat-
tian kerros paksuuttaa.
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Puhdista pinta pölystä ja liasta. Kiin-
teälle lattialle valettaessa pohjusta 
alusta mira 4180 primerilla.

Korkomerkkien avulla varmistat 
oikean kerrospaksuuden.

Tuote sekoitetaan sopivalla käsi-
käytöisellä tai automaattisella laas-
tinsekoittimella.

Tuote soveltuu myös pumpattavaksi. Tiivistäminen hierrinlatalla takaa 
tasaisen ja kiinteän pinnan. Anna 
kuivua 20-30 h.

EPS 360 lightbetonin päälle voi 
asentaa lämmityskaapelin, ja sen 
päälle valetaan mira x-plan -kerros. 

Kun EPS lightbeton valetaan puu-
pohjaiselle lattialle, täytyy käyttää 
mira uninet teräsverkkoa, joka 
upotetaan x-plan kerrokseen. Läm-
mitysputket tai -kaapelit kiinnitetään 
verkon päälle.

x-plan valun jälkeen pinnan on 
annettava kovettua 6-12 tuntia. 
Märkätiloissa x-planin on annettava 
kovettua ainakin 12-18 tuntia ennen 
päällystämistä mira 4400 multicoat 
vedeneristeellä.

EPS lightbeton 360 valu

12 mm

ca. 25 mm

x-plan valu

Lämmitetyissä lattioissa  
kerrospaksuudet ovat seuraavia: 

Sähkökaapelit: kaapelin läpimitta 
+5 mm kaapelin päälle

Vesilämmitysputket peitetään täy-
sin x-plan kerroksella ja lisäksi 
1/10 putkien välisestä etäisyydestä. 
(Esim. 200 mm putken väli = 20 mm 
x-plan -kerros putkien päälle).

Nämä kerrospaksuudet pätevät, 
kun pinta päällystetään keraami-
silla laatoilla. Muussa tapauksessa 
x-plan kerroksen paksuutta lisätään 
8 mm verran.



Kauluksen liittäminen pyöreisiin lattiakaivoihin, joissa on kiristysrengas
- kaulus sovitetaan kaivon reiän läpimittaan

Vedeneristeen ja lattiakaivon liitos

Nurkkalattiakaivon asennusohje (4592 tiivistekaulus A)

Nurkkalattiakaivon asennusohje (4594 tiivistekaulus B)

Nurkkalattiakaivon asennusohje (4596 tiivistekaulus C)

Lattiakaivot: Katso alla olevista kuvista miten kaulus asennetaan. On tärkeää, 
että kaulus sovitetaan käytössä olevaan kaivoon. Lankkulattiassa lattiakaivo 
asennetaan suoraan lankkuihin eikä vain lattialevyihin. Noudata käytössä 
olevaan kaivoon sopivia asennusohjeita.

Lisätietoja asennuksesta on oheistettuna jokaisessa kauluspakkauksessa.

Serres Meriser

Kaivo

Kaivo

Vedeneristys
Tiivisterengas
Kiristysrengas

Vedeneristys
Tiivisterengas
Kiristysrengas

Joti Blücher Jafo Purus

Vedeneristys
Kiristysrengas

Kaivo

Kaivo

Vedeneristys
Kiristysrengas

Kaivo

Vedeneristys
Kiristysrengas

Kaivo

Vedeneristys
Kiristysrengas



Lattian ja seinän laatoitus

Kiinnitysaine levitetään  huolellisesti seinään 
/ lattiaan hammastetun  teräslastan sileällä 
sivulla. Älä levitä enempää laastia kuin mitä 
ehdit  laatoittaa max. 30 minuutissa.

Kampaa laasti auki lastan hammastetulla 
sivulla. Hammastuksen koko riippuu laatan 
koosta ja paksuudesta.

Paina ja hiero laattoja  paikalleen hyvän 
tartunnan aikaansaamiseksi.  Laattojen 
tasainen etäisyys toisistaan  toteutetaan 
käyttämällä saumaristejä tai  saumanarua. 
Tarkista linjat säännöllisesti.

Märkätiloissa laastitartunnan tulee olla sei-
nissä vähintään 70% ja lattioissa vähintään 
80 %. Märkävyöhykkeen laastitartunnan on 
kuitenkin aina hyvä olla 100 %.

Kun kiinnitysaine on kuivunut, tehdään 
saumaus. Saumalaastia levitetään kumi-
lastalla tai solukumilaatalla. Levitä laastia 
vinosti saumojen yli ja huolehdi, että saumat 
täyttyvät. 

Kun saumat ovat kiinteitä, mutta eivät täysin 
kovettuneita, poistetaan liika saumalaasti 
kostealla sienellä.

Saumat viimeistellään. kostealla (ei märällä) 
sienellä.

Mahdolliset laastijätteet poistetaan 7120 
ceramic cleaner – puhdistusaineella aikaisin-
taan kahden päivän kuluttua.

Tiivistysaine muovitulpalle mira 3690 one 
seal
1. Poraa reikä 2. Täytä reikä mira 3690 one 
seal 3. Muovitulppa 4. Täytä tulppa mira 
3690 one seal 5. Kiristä ruuvi!
Tee kaikki ruuvikiinnitykset kuvan 
osoittamalla tavalla.

Asennuksia, jotka edellyttävät vedeneristys 
kerroksen läpiporausta / reikien tekoa tulee 
välttää märkätiloissa.  Tiivistä reiät mira 3690 
one seal liimalla. Kaikki asennukset tulee 
tehdä  massiiviseen rakenteeseen kuten 
betoni tai muurattuun rakenteeseen.

Seinän tai lattian levyrakenteisiin kiinnityk-
set ja tiivistykset tulee tehdä puurunkoon 
tai erillisen puulevyyn, eikä ainoastaan 
seinälevyyn.

Vedeneristys
Kiinnityslaasti

Keraaminen laatta
Pehmeä sauma

Vahvistusnauha

Tiivistekerros

Kiinnitysaine

mira supersil

Muovitulppa
1. Poraa reikä 
2. Täytä reikä 
    mira supersil 
3. Muovitulppa 
4. Täytä tulppa 

tiivistemassalla
5. Kiristä ruuvi!
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vedeneriste

kiinnityslaasti

mira 3690 one seal

muovitulppa
1. poraa reikä
2. täytä reikä 
    mira 3690 one seal
3. muovitulppa
4. täytä tulppa 
  mira 3690 one seal
5. kiristä ruuvi!



Märkätilan silikoni saumat
Suurissa märkätiloissa käytetään uusilla betonialustoilla 
laatoituksen samauksessa elastisia saumoja n.2 m:n vä-
lein silloin kun laatoituksen alustassa voi tapahtua 
haitallista kutistamista.

Silikonisaumoja käytetään myös eri materiaalien 
yhtymäkohdissa.

Yli 6 metrin yhtenevää laatoituskenttää ei suositella.

Eri materiaalien yhtymäkohtia ovat mm. seinälevy betoni-
seinän vieressä, ikkunalaudat, oven karmit ja kynnykset.

Alustojen kuivuminen: 
Betonin kosteus 
Usein ilmoitetaan suhteellinen kosteus merkkinä siitä, 
 milloin vedeneristystä voidaan asentaa. Betonin suhteelli-
sen kosteuden tulee olla alle ≤ 90 %. 

Lisäohjeita

Oikaise ensin alustassa 
olevat railot ja syvennykset 
tasoitteella.

Tasoitus tehdään leveällä 
teräslastalla.

6850 cemplaster tasoite on sementtipohjainen märkätila-
tasoite tasoitukseen ja korjaustöihin. Sitä voidaan levittää 
0-30 mm paksuinen kerros per työstö.

Kun lattia on suorassa kosketuksessa maahan ilman 
eristävää /  kapillaarista nousua katkaisevaa kerrosta, 
toteutetaan  vedeneristys  käyttäen 4650 aquastop fl exible 
– diffuusioavointa  vedeneristettä.

6998 betomix quick -pikabetoni mahdollistaa 
 vedeneristyksen levittämisen jo muutaman tunnin kuluttua 
valamisesta. Pikavalun lopullinen pinta on sileä.

Pikabetoni kovettuu nopeasti, se on sementtipohjaista, 
valamiseen ja korjaustöihin tarkoitettua kuivabetonia. Se 
soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun vedeneristys 
tehdään suoraan valamisen jälkeen.

betomix quickia levitetään vähintään 20 mm paksuinen 
kerros.

Menekki on 1,9 kg/m²/mm. Työstöaika on korkeintaan 
60 minuuttia. mira 4400 multicoat –vedeneristettä levitetään 
n. 3 tuntia mira 6998 betomix quick -pikabetonin valamisen 
jälkeen.

Maavaraisen lattian vedeneristys

Märkätilan lattian nopea valu ja vedeneristys

Seinän tasoitus ennen vedeneristystä
Kevytbetoni-, betoni-, Leca ja rapatun alustan 
 tasoitus 6850 cemplaster seinätasoitteella.

Vedeneristys kynnystä vasten
Vedeneriste on 
 nostettava  kynnystä 
vasten valmiin  lattian 
tasolle. Vedeneristyk-
sen  tulee olla vähin-
tään 15 mm valmiin 
 laattapinnan yläpuolel-
la  (tulvakynnys). 

Vedeneristekerros ja katto
Vedeneristys limitetään kattopintaan tai viedään alaslas-
ketun katon yläpuolelle.

Vedeneristys
Kiinnityslaasti

Keraaminen laatta
Pehmeä sauma

Vahvistusnauha

Tiivistekerros

Kiinnitysaine

mira supersil

Muovitulppa
1. Poraa reikä 
2. Täytä reikä 
    mira supersil 
3. Muovitulppa 
4. Täytä tulppa 

tiivistemassalla
5. Kiristä ruuvi!
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Levyalustaisten keraamisten laattojen vaihto

Jyrsi tai kaavi saumausmassa rikkou-
tuneen laatan ympäriltä. Varo, ettet 
vahingoita vedeneriste kerrosta!

Leikkaa laattaan viistoreikä. Varo 
leikkaamasta laattapaksuutta syvem-
mältä.

Poista laatanpalaset taltalla. Pidä 
talttaa mahdollisimman paljon 
alustan kanssa samansuuntaisena, 
jottei vedeneriste kerros vahingoitu!

Alustan vauriot ja epätasaisuudet 
oikaistaan 3230 superrapidfix pikasa-
neerauslaastilla.

Kun laasti on kuivunut, laatta  
saumataan normaalisti. Vaikka  
käytettäisiinkin samaa  
saumausmassaa kuin alkuperäisesti, 
voi niissä alussa olla hiukan värieroa.

Levitä kaksi kerrosta 4400 multicoat 
vedeneristettä. Alimman kerroksen 
pitää olla sormikuiva, ennen kuin 
sivellään toinen kerros. Uuden ja 
vanhan vedeneristeen  limityssuositus 
on 3 cm.

Uusi laatta kiinnitetään 3230 
 pikasaneerauslaastilla, jota sivellään 
laatan taakse.

Puhdista alusta kokonaan kiinni-
tyslaastijäämistä ja varmista ettei 
saumalaastia jää ympäröivien laat-
tojen reunoille. Varo vedeneristeen 
rikkoutumista.

Hiero laatta kiinnni alustaan siten, 
että saumat kohtaavat joka suun-
nasta. Varmista että laatta on sa-
massa korossa ympäröivien laattojen 
kanssa.



Ominaisuus ETAG 022 osien 1 ja 2 
mukaiset vaatimukset

Onko  
Suomessa  
tarpeen

Vaatimusluokka Vaatimusten täyttymi-
nen Miran osalta

Palokäyttäytminen Paloluokka ilmoitetaan Ei A1-F Euroluokka F

Vaaralliset aineet Ilmoitetaan Ei Lausunto että ei sisällä Käyttöturvallisuus-
tiedote

Vesihöyrynläpäisy Ilmoitetaan On Tulos ilmoitetaan Katso sivut 3 ja 4

Vedeneristeen 
vesitiviys 

Vesitiivis On Vesitiivis Vesitiivis

Vedeneristeen  
halkeamansilloituskyky

Luokka ilmoitetaan:
1. 0,4 mm
2. 0,75 mm
3. 1,5 mm

On Luokka ilmoitetaan 0,4 mm käytettäessä 
1000 g. 4400 kerrosta 
/m²

Laatojen  tartuntalujuus Nestemäinen kalvo 
1. > 0,3 MPa
2. > 0,5 MPa

On Luokka ilmoitetaan 0,5 MPa

Naarmuntumisenkes-
tävyys

Tiivis On Läpäisee Vaatimus täyttyy

Läpivientien tiiviys Tiivis On Tiivis Vaatimus täyttyy

Vedeneris-
teen ja laastin 
 lämpötilankestävyys

Nestemäinen kalvo
1. > 0,3 MPa
2. > 0,5 MPa

On Laattojen tartuntalujuu-
den mukaan

Vaatimus täyttyy

Vedeneriste-
laastiyhdistelmän 
vedenkestävyys

Nestemäinen kalvo
1. > 0,3 MPa
2. > 0,5 MPa

On Laattojen tartuntalujuu-
den mukaan

Vaatimus täyttyy

Alkalinkestävyys,  
vedeneriste

Nestemäinen kalvo
1. > 0,3 MPa
2. > 0,5 MPa

On Laattojen tartuntalujuu-
den mukaan

Vaatimus täyttyy

Korjattavuus Nestemäinen kalvo
1. > 0,3 MPa
2. > 0,5 MPa

Ei Vapaaehtoinen Katso sivu 12

Levitettävyys On Ilmoitetaan ETA Tanska dokumen-
toinut ja ilmoittanut

Vedeneristeen  
keskimääräinen  
paksuus ja menekki

Ilmoitetaan On Ilmoitetaan 0,45 mm 1000 g/m²
1,0 mm 1600 g/m²
ETA Tanska dokumen-
toinut

ETAG 022 Vaatimukset ja Suomen kansalliset määräykset 
ja normit 

12
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Märkätilaohjeistuksia RIL 107-2012

Lattiarakenteet

*Märkätiloissa lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä 
lattiakaivosta

*Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Limityksen tulee olla vähintään 30 mm.

Läpiviennit

*Märkätilan lattiaan saa tehdä vain läpivientejä, jotka ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi.

*Jos lattiaan joudutaan tekemään läpivientejä, tulee läpivientien reunan olla vähintään 40 mm:n päässä valmiista 
seinäpinnasta. Lattian lävistämien putkien kohdalla vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm putken ympärillä olevaa 
valmista lattiapintaa ylemmäksi.

Kynnys

*Märkätilasta poisjohtavan oven kynnyksellä vedeneriste suositellaan nostettavaksi vähintään 15 mm märkätilan 
puolella kynnyksen vieressä olevaa valmista lattiapintaa ylemmäksi. Pyörätuolikäyttöön soveltuva kynnys saa olla 
enintään 20 mm korkea.

Lattiakaivot

*Lattiakaivo suositellaan sijoitettavaksi siten, että kaivonkansi on kaikilta reunoiltaan vähintään 500 mm:n päässä 
valmiista seinäpinnasta.

*Neliökannen kehysosa kiinnitetään kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon päälle siten, että lattiakaivon irroitettava 
vesilukko-osa on nostettavissa ylös kaivon puhdiststa varten. Vedeneriste ei saa jäädä paljaaksi.

Elastiset saumaukset

*Saumauksia käytetään seinien nurkkaliittymissä, seinän ja lattian liittymissä sekä erilaisten alusmateriaalien yhtymä-
kohdissa.

*Suurissa märkätiloissa käytetään uusilla betonialustoilla laatoituksen saumauksessa elastisia saumoja noin 2 m:n 
välein silloin laatoituksen alustassa voi tapahtua haitallista kutistumista.
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Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat tuotteet

mira 4528 safecoat – 1 m × 10 m
Kuitukangas asennetaan lattian 4400 multicoat vedeneristeeseen

mira 4526 safecoat 0,1 × 25 m
Kuitunauhaa käytetään sisä - ja ulkukulmien, levyseinien ja eri materiaalien 
saumojen vedeneristykseen kosteutta kestävillä alustoilla.

mira 4564 sealband 0,10 × 15 m
Itsekiinnittyvä, kosteutta kestävä butyylinauha, jota käytetään seinien sekä seinän 
ja lattian liitoksien eristeenä. Nauhaa suositellaan käytettäväksi märkätilojen 
kosteutta kestämättömillä pinnoilla (kipsi, puulevyt ym.)

mira seal inner-outercorner 
– vesitiiviit sisä- ja ulkokulmakappaleet lattian ja seinän yhtymäkohtiin 
nurkissa.

mira seal manchet 
Läpivientien tiivistekaulus 100 × 100 mm, 150 × 150 mm, 200 × 200 mm.
Kaulus joka on päällystetty kosteutta kestävällä kankaalla. 
Reiän läpimitat 0 – 160 mm.

mira 4550 seal manchet
Lattiakaivon tiivistekaulus 400 × 400 mm
Itsekiinnittyvä butyylikumikaulus, jonka päällä on vedeneristettä imevä 
kuitukangas ja kuitukangasreunat. Reiän läpimitat 0 – 200 mm.

mira 4592 A seal manchet
Muottiin puristettu nurkkakaulus 380 × 380 × 60 mm seinänviereisiin 
asennuksiin.

mira 4596 C seal manchet
Muottiin puristettu lattiakaivokaulus 1200 × 200 × 60 mm, seinänviereisiin kaivoihin.
Vesi- ja höyrytiiviit kaulukset nurkkakaivoja tai ritiläkaivoja varten, sekä 
vasen että oikeanpuolisiin seinäkulmiin.

mira 4594 B seal manchet
Lattiakaivon tiivistekaulus 200 × 1400 mm, käytetään ei-seinänviereisten 
ritilä kaivojen asennukseen.

mira 4410 vapourstop
Geelimäinen höyrysulku. Tätä höyrysulkua käytetään rullalla levitettävissä 
vedeneristysjärjestelmissä, kun vaaditaan vesihöyrytiivis vedeneristys. 
Menekki riippuu tiiviysluokasta. Noudata käytössä olevan vedeneristysjärjestelmän 
ohjeita.

mira 4400 multicoat
Rullalla levitettävä vedeneristysmassa. Käytetään yksinään tai yhdessä 4410 vapour-
stop höyrysulun tai höyryä sulkevan 4500 vapourmat kuitukankaan kanssa. Menekki 
riippuu valitusta vedeneristysjärjestelmästä.

mira 4500 vapourmat 25 m × 0,63 m - 25 m × 1 m
Höyry- ja vesitiivis kangas, jota käytetään vedeneristykseen kosteutta 
kestämättömillä alustoilla sekä kovan rasituksen märkätiloissa kuten 
koulujen, uimahallien yms. suihkutiloissa. 

Menekki riippuu tiiviysluokasta. Noudata käytössä olevan vedeneristysjärjestelmän             ETAG 022    
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Kaikkien tuotteiden ohjelehti löytyy sivustolta www.miralaastit.fi 

mira 4180 primer
Käytetään pölynsidontasaineena ja parantamaan tartuntaa imevään alustaan sekä 
lastu- ja vanerilevyjen esikäsittelyyn ennen laastin/tasoitteen, vedeneristeen ym. 
levittämistä. Optimaalinen tartunta huokoisiin alustoihin saadaan 
käyttämällä pensseliä tai harjaa.

mira 3110 unifi x - valkoinen 
Joustava, hyvin tarttuva kiinnityslaasti. Soveltuu hyvin 
kaikentyyppisten luonnonkivien, lasimosaiikin sekä keraamisten ja läpikuultavien 
laattojen kiinnitykseen. 
Sisä- ja ulkokäyttöön. 

mira 3130 superfi x – valkoinen
Erittäin joustava kiinnityslaasti, parannettu tartunta. Soveltuu käytettäväksi kaikkien 
keraamisten laattojen ja luonnonkivien kanssa. Vesitiivis ja pakkasenkestävä. 
Sisä- ja ulkokäyttöön. 

mira z-fi x - valkoinen
Erittäin joustava ja kevyt kiinnityslaasti, joka on 30% riittoisampaa kuin tavalliset 
kiinnityslaastit. Soveltuu hyvin myös isoille laatoille, koska sitä on helppo työstää ja se 
tarttuu hyvin.Vesitiivis ja pakkasenkestävä. 
Sisä- ja ulkokäyttöön. 

mira mastic
Helposti levitettävä ja puhdistettava, sementtipohjainen saumauslaasti. Sauman 
leveys korkeintaan 5 mm. Laasti soveltuu niin seinä- kuin lattialaattoihin, normaaliin 
käyttöön.

mira supercolour
Nopeasti kovettuva, sementtipohjainen, joustava, likaa ja vettä hylkivä 
saumauslaasti, jota käytetään märkätiloissa joissa vaaditaan helppoa puhdistettavuut-
ta. Saumauslaasti tarttuu hyvin ja soveltuu erittäin koviin 
keraamisiin, vettä imemättömiin porcellanato - laattoihin. 
Saatavissa useita eri värisävyjä.

mira rustic
Helposti levitettävä ja puhdistettava, sementtipohjainen karkea saumauslaasti. 
Sauman leveys 3 – 15 mm. Laasti soveltuu niin seinä- kuin lattialaattoihin, normaaliin 
käyttöön.

mira supersil
Neutraali öljytön saniteettisilikoni, jota käytetään myös luonnonmateriaalien 
kanssa. Homesuojattu ja bakteereja hylkivä. Toimitetaan miran 
sementtisaumojen värejä vastaavissa värisävyissä.

Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat tuotteet

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade

mira S2 rondel brochure

mira S2 rondel datablade

mira 3690 one seal
Yksikomponenttinen erittäin joustava ja nopeasti kovettuva liima vedeneristys-
tarvikkeille. Soveltuu käytettäväksi kuiva- ja märkätiloissa. Sisä- ja ulkokäyttöön. 
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             -varma ratkaisu
NAVERVEJ 13   •   DK-4000 ROSKILDE    •    TLF. 46 75 58 00

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup 
Tel. +45 46 19 19 46
Email: info@mira.eu.com 
www.mira.eu.com

NAVERVEJ 13   •   DK-4000 ROSKILDE    •    TLF. 46 75 58 00

• Vedeneristys märkätiloissa
• Puulattia märkätiloissa
• Keraamisten laattojen kiinnitys
• Kaakelien ja klinkkerien vaihto

Yrityksellä mira byggeprodukter on laaja valikoima 
helppokäyttöisiä, sekä ammattikäyttöön että kuluttajille 
tarkoitettuja laatoitustuotteita.

miran tuotteet toimitetaan käytännöllisissä pakkauksissa, 
joiden päälle on painettu käyttöohjeet ja joissa kuvataan 
tarkasti miten kyseistä tuotetta käytetään.

Liite laatuasiakirjaan
Täytä tämä kaavake ja liitä se laatuasiakirjaan ja tähän asennusohjeeseen todisteena siitä, että työ on tehty 
vedeneristysjärjestelmällä, joka on hyväksytty Suomen rakennusalan toimesta näiden asennusohjeiden 
perusteella.

Märkätilatöiden yhteydessä asiakirja annetaan tilaajalle tai kiinteistön omistajalle.

Tämä on tilaajan / kiinteistönomistajan dokumentaatio ammattimaisesti suoritetusta työstä. Siitä voi olla hyötyä, 
jos myöhemmin ilmestyy ongelmia/erimielisyyksiä.

Päiväys:      
 

Allekirjoitus:     
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FI 2  

Hanke:     

Nimi      
 

Osoite      
 

Seinä:

Työn suorittaja:

Nimi      
 

Yritys      
 
Sertifi kaatin nro:

Lattia:

Segu 8, Saue, 76505 Eesti
Tel. +372 679 0670

Email: info@mira.ee 
www.miralaastit.fi


