
VEESTOPP 

VEESTOPP on käyttövalmis kuituvahvistettu vedeneristysmassa märkätiloihin seinä- 
ja lattialaattojen alle.  
Kuivuneena VEESTOPP muodostaa joustavan, vesitiiviin ja halkeamat silloittavan 
kerroksen. Kuivuneen eristekerroksen päälle voi asentaa laatat. Tuote on 
vesiohenteinen eikä se päästä kuivuessaan haitallisia yhdisteitä.  
 

KÄYTTÖKOHTEET 
VEESTOPP asennetaan kylpyhuoneiden, saunojen ja muiden kosteiden tilojen seinä- ja 

lattialaattojen alle vedeneristeeksi estämään veden ja kosteuden tunkeutuminen 

alusrakenteisiin. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön mm. tiloihin, joissa on lattialämmitys. Se 

ei sovellu käyttöön jatkuvasti veden alla olevissa rakenteissa, esimerkiksi uima-altaissa, tai 

rakenteissa, joiden lämpötila on pitkäaikaisesti yli 80 °C. 

 

ALUSTAT JA LEVITYSOLOSUHTEET 
Kosteassa tilassa käytettävä betoni, tiili, sementtipohjaiset tasoitteet ja rakennuslevyt. 

Alustan tulee olla kuiva, imevä, rasvaton, pölytön ja tasainen. Ilman, alustan ja asennettavan 

tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 

Sopiva työväline on tela tai sivellin. Pinnanvahvistuskangasta käytettäessä voi käyttää 

massan tasaiseen levittämiseen tasoituslastaa. Ennen käyttöä VEESTOPP tulee sekoittaa 

huolellisesti. 

 

TEKNISET TIEDOT 
Sideaine  SBR 

Väri   vaaleansininen 

Kuivumisnopeus n. 2 h ensimmäinen kerros, n. 6 h toinen kerros (23 °C, 50 % RH) 

Tiheys   1,35 kg/l 

Asennuslämpötila 10...25 °C (ilma, alusta, tuote) 

Menekki  lattiat 1,1 kg/m² (0,8 l/m²), seinät 0,8 kg/m² (0,6 l/m²), jos tuotetta 

levitetään kahtena kerroksena 

Halkeaman silloituskyky 1,5 mm 

 

KÄYTTÖOHJEET 
Täytä ja hio epätasaisuudet, aukot ja raot. Poista kaikki materiaalit, jotka saattavat huonontaa 

tartuntaa, esimerkiksi kuivunut sementtiliuos, pöly, liiman tai maalin jäänteet.  

Levitä VEESTOPP koko alustalle ja anna kuivua enintään 2 tuntia tai kunnes tuote on 

tummunut. 

Levitä alustalle toinen kerros VEESTOPP-massaa ja anna kuivua vähintään 6 tuntia. Tarkista 

vedeneristekerroksen lujuus ja lisää massaa ohuisiin tai huokoisiin kohtiin ja anna kuivua. 

Seinän vedeneristekerroksen paksuuden tulee olla vähintään 0,4 mm. VEESTOPP-massan 

lopullisen kuivumisen jälkeen voi aloittaa laatoituksen. 

 

KUIVUNEEN KERROKSEN SUOJAUS 
Vältä kävelyä äsken levitetyn vedeneristemassan päällä. Vedeneristekerrokseen ei voi tuottaa 

reikiä tai vaurioita tai vääntää sen lävitse ruuveja. Vahingoittuneet pinnat tulee korjata 5 cm:n 

limityksellä ennen laatoitusta. 

 

TYÖKALUJEN PUHDISTUS  



Pese työvälineet ennen massan kuivumista vedellä. Massan kuivuttua tahroja voi poistaa 

mekaanisesti. 

TUOTTEEN SÄILYTYS JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
Tuote säilyy kuivassa paikassa, 8...30 °C:n lämpötilassa, suljetussa alkuperäispakkauksessa 

36 kk valmistuspäivästä.  

Suojaa jäätymiseltä! Kierrätä tyhjä pakkaus oikein. 


