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EPSCement® saa rakentamisen suju-
maan helpommin ja nopeammin
EPSCement® painaa vain 17% 
tavallisen betonin painosta.
Siksi kuutiometri sitä on perä-
ti 2 tonnia kevyempää, mutta 
se kuitenkin täyttää useimmat 
kestävyysvaatimukset.

Toimii sekä betonina että eristeenä
EPSCement® koostuu sementistä ja pienistä ilmalla täy-
tetyistä styroxihiukkasista. Styroxi on maailman käytetyin 
rakennusten eristysmateriaali. Tämän ainutlaatuisen yh-
distelmän ansiosta tällä materiaalilla on useita ylivoi-
maisia etuja tavalliseen betoniin verrattuna.

Kuivuu nopeasti
EPSCement® kuivuu itsestään. Kaikki seoksen sisältämä 
vesi kuluu sementin kovettumiseen. Siksi tasoitemassan 
tai pintavalun voi valaa jo noin 12 tunnin kuluttua tai 
valun voi päällystää 14 tunnin kuluessa . Tavallista betonia 
käytettäessä täytyy odottaa 3–6 viikkoa (se ei oikeastaan 
kuivu koskaan täydellisesti).
 
Helppo korjata
Mahdolliset valuvirheet on helppo korjata jälkeenpäin. 
Sahaa pois ja vala uudelleen.

Lämpöä eristävä
Tällä betonilla on erittäin hyvät lämpöeristysominaisuudet 
ilmatäytteisten styroksihiukkasten ansiosta. Lämpöä ei 
johdu hukkaan alaspäin, vaan se kaikki käytetään hyö-
dyksi lattian pinnassa. Lisäksi tämä materiaali heijastaa 
lämpöä juuri sinne missä siitä on eniten hyötyä eli huone-
tilaan.

Paloturvallista
EPSCement® on palamatonta. Siitä ei erity kaasuja tuli-
palossa.

Ongelmatonta
EPSCement® ei sisällä kosteutta juuri ollenkaan, joten  
se ei voi lahota eikä homehtua. Tämä materiaali ei 
myöskään toimi mikro-organismien kasvualustana, joten 
se ei voi tuottaa ongelmia.
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EPSCement® voidaan pumpata,  
ruiskuttaa tai valaa käsin

Monia käyttötarkoituksia
EPSCement® soveltuu kaikenlaisiin lattiarakenteisiin, 
kun pintoja on täytettävä valmiin lattian perustaksi.  
Kun EPSCement®-massan pinnalle on valettu tasoite tai 
pintavalu, lattiaan voidaan asentaa esimerkiksi matto, 
laatat tai parketti. Muita käyttökohteita ovat esimerkiksi 
maan pinnan tasoittaminen, pysäköintikannet, läm-
pöä eristävä ulkokatto kaadoilla sekä ulko- tai sisä-
seinien rappaaminen.

Helppo sekoittaa
Näin helposti se sujuu: Tyhjennä säkki tynnyriin tai 
pumpun kaukaloon, lisää tarvittava määrä vettä, 
jotta massan koostumukseksi tulee oikea ja vala! 
Vesimäärä voi vaihdella alueella 5,8–7,2 litraa vettä säk-
kiä kohden, koostumuksen voi valita itse maan kosteutta 
vastaavasta lähes itsetasoittuvaksi joka kerralla. EPSCe-
ment® voidaan pumpata, kun vesipitoisuus on 5,8–7,2 lit-
raa/säkki. Se virtaa helposti, kun vesipitoisuus on 6,2–7,2 
litraa/säkki. 

Pinnoittaminen
EPSCement® on kävelykuivaa ja valmista tasoitteen 
(vähintään 15 mm) tai pintavalun (vähintään 30 mm) 
valamiseksi noin 12 tunnin kuluessa, kun lämpötila on 
noin 20 ºC, suhteellinen ilmankosteus 50 % ja ilma vaihtuu 
hieman. Valettua ainesta ei saa jättää pintakäsittelemättä 
liian pitkäksi ajaksi varsinkaan jos kerros on ohut. Asenna 
tasoite, pintavalu tai diffuusiota estämätön primer tai tila-
päinen muovikalvo 3 vuorokauden kuluessa valamisesta.

Helppokäyttöinen
EPSCement® toimitetaan helposti käsiteltävissä 50 lit-
ran säkeissä, jotka painavat 17 kg, tai pumppausautolla 
suoraan työmaalle.
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Säkeissä toimitettava 
EPSCement® voidaan 
sekoittaa veteen ta- 
vanomaisissa sekoit- 
timissa ja tasoitepum- 
puissa mutta myös 
käsin käyttämällä po- 
rakonesekoitinta.



Esimerkkejä EPSCement® - lattia - 
ja seinärakenteista

4

5 3

4

6

9

7 8

10
11

12

13
14

15
16

2

1

5
3

4

6

9
8

7
10

11
12

13

2 1

53
4

6
7

21

5

3
4

6

98

7

10
11

12
13

2
1

5
3 4

6
7

SEINÄ
1.  Nykyinen betoni-/kiviseinä
2.  Primer
3.  EPSCement®

4.  Seinätasoite
5.  Vesieristys
6.  Kiinnityslaasti
7.  Kaakelit

LATTIA
1.  Alakatto
2.  Kattopaneeli
3.  Koolaus 
4.  Rossipohja
5.  Puupalkit 
6.  Rakennusmuovi
7.  EPSCement®

8.  Asennusverkko
9.  Lattiatasoitteeseen valettu 
 lattialämmitys
10. Lattiatasoite
11. Vesieristys
12. Kiinnityslaasti
13. Laatat

Kylpyhuoneen lattia ja 
seinät puupalkkien varaan Kattopalkit

1.  Seinä
2.  Alakatto
3.  Kattopaneeli
4.  Koolaus 
5.  Rossipohja
6.  Puupalkit, 45 x 220 mm
7.  Rakennusmuovi
8. EPSCement®

9.  Asennusverkko
10. Lattiatasoite
11. Vesieristys
12. Mahdollinen kiinnitysmassa pintakerroksen  
 mukaan
13. Kattotiilet
14. Laatat
15. Asfaltti/kattopahvi
16. Sedum-katto (ruohokatto)

Valuasennukset 
betoni- palkistoon
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Perustus ja 
reunaelementit

Maanvarainen 
lattia

8
75

6

4

2
1

1. Sora, kapillaari-ilmiön katkaiseva  
 kerros
2.  Maakangas
3.  EPSCement®

4.  Viemäriputki valun sisällä
5.  Lämmin- ja kylmävesiputket
6.  Asennusverkko
7.  Lattiatasoitteeseen valettu   
 lattialämmitys  
8.  Lattiatasoite, vähintään 20 mm

1. Sora, kapillaari-ilmiön katkaiseva  
 kerros
2.  Maakangas 
3.  Perustus ja reunaelementit
4. EPSCement®

5.  Asennusverkko
6.  Lattiatasoitteeseen valettu lat  
 tialämmitys
7.  Lattiatasoite, vähintään 20 mm

1. Betonipalkisto
2.  Rakennusmuovi / diffuusiota estä  
 mätön primer
3.  EPSCement®

4. Ilmanvaihtoputki, valun sisällä
5.  Kuitukaapeli, putkessa valun sisällä
6.  Sähkökaapeli, putkessa valun sisällä
7.  Viemäriputki valun sisällä
8.  Lämmin- ja kylmävesiputket
9.  Asennusverkko
10. Lattialämmitys
11. Tasoite
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Esikäsittele pohja
Pohja ei saa imeä vettä EPSCementis-
tä®.
Valaminen alustaan kiinni: 
Esikäsittele pohja diffuusiota estämättö-
mällä vedellä laimennetulla lattiaprimeril-
lä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Alus-
tan tulee olla puhdas ja pölytön. Siinä ei 
saa olla sementtiliimaa, rasvaa eikä mui-
ta epäpuhtauksia. Kaada seos alustalle 
ja harjaa se alustaan kauttaaltaan.
 
Kelluvan rakenteen teko:
Levitä kauttaaltaan alustalle ikääntymis-
tä kestävä muovikalvo, joka taitetaan 
ylös seinille ja muihin rajakohtiin. Muovi-
kalvon tulee sulkea alusta, putkiläpivien-
nit ja muut rajakohdat, niin ettei muovi-
kalvon alle muodostu ilmataskuja.

Maanvarainen valu: 
Alustaksi suositellaan 150 mm:n pak-
suista sora- tai murskekerrosta.

1. ESIKÄSITTELY

4. PUMPPAAMINEN

Pumppaa EPSCement®-massa
Levitä massa mahdollisimman tasai-
seksi kerrokseksi (vähintään 30 mm). 
Se voi jäädä hieman paksummaksi joh-
teiden kohdalle. Sen voi valaa kerralla 
halutun paksuiseksi.

6. TASOITTAMINEN

Vala tasoite tai pintavalu
Tasoite (vähintään 15 mm) tai pinta-
valu (vähintään 30 mm) täytyy valaa, 
kun valulla voi kävellä ja viimeistään 3 
vuorokauden kuluttua. Jos odotusaika 
on pidempi, EPSCement®-pinta täytyy 
käsitellä diffuusiota estämättömällä pri-
merillä tai peittää tilapäisesti muovikal-
volla kuivumisen estämiseksi.

3. SEKOITTAMINEN

Kaada kuiva massa ja sekoita 
joukkoon vesi
Kaada säkin sisältö laastisaaviin tai 
paljuun. Sekoita joukkoon 5,8–7,2 lit-
raa vettä säkkiä kohden, jotta massan 
koostumus soveltuu pumppaamiseen 
ja valamiseen.

5. TYÖSTÄMINEN

Jälkikäsittely
Oikaise pinta oikolaudalla johteita myö-
ten tai käytä pienemmillä alueilla ns. 
miekkaa. Jos vesimäärä ylittää 6,2 lit-
raa säkkiä kohti, massa on juoksevaa. 
Materiaalia voidaan työstää noin tunnin 
ajan sekoituksesta.

2. VAAITTAMINEN

Lattiapinnan vaaittaminen
Määritä haluttu valukorkeus asetta-
malla asettamalla vaaitetut esimerkiksi 
betonista tai solumuovista tehdyt kor-
komerkit. Aseta pisteet suoraan linjaan 
niin lähelle toisiaan, että voit tehdä ra-
toja esimerkiksi metallikiskoista ilman 
että ne taipuvat. Ratojen tulee olla si-
vusuunnassa riittävän lähellä toisiaan, 
jotta EPSCement®-valun aikana pinta 
voidaan tasoittaa oikolaudalla, joka on 
vähintään kahden radan päällä.

Näin helposti EPSCement® valetaan
Varmista, että alustan, materiaalin ja sekoitusveden lämpötila on vähintään +10 °C.

Paksuudet, kuivuminen ja kuivumisaika
Paksuus: Kun EPSCement® valetaan, EPSCement® ja tasoit-
teen/pintavalun yhteenlasketun paksuuden tulee olla vähintään 
50 mm, josta vähintään 30 mm on EPSCement®. EPSCement® 
voidaan valaa yhtenä kerroksena paksuudesta riippumatta. Va-
lupaksuudelle ei ole ylärajaa. Kuivuminen: EPSCement® kuivuu 
itsestään, kun vesiseossuhde on 0,4 (= 6,4 litraa vettä säkkiä 
kohden) tai vähemmän. Kuivumisaika: EPSCement® voidaan 
pintakäsitellä 12 tunnin kuluttua.
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EPSCement®

Yksi ja sama materiaali toimii kuin betoni mutta on lisäksi  
eristävää ja vaimentaa ääntä.

EPSCement®

EPSCement AB Suomi | Puh. +35 (0) 8 45 874 04 40 | kari@epscement.com | www.epscement.fi

www.facebook.com/epscement www.instagram.com/epscement

Esimerkkejä käyttökohteista 
•  Täyttö
•  Seinä- ja kattorakenteet  
    (esimerkiksi yhdessä profiililevyn kanssa) 
•  Yksikerroksisen julkisivun  
    korjaaminen
•  Lattiapalkit

•  Kylpyhuoneet
•  Lämpöeristävä lattia
•  Portaat
•  Terrassit

•  Palokatkot  
    (esimerkiksi ullakot, kerrostaloasunnot  
     ja koulut)  
•  Putkiremontit  
    (kiinteistöjen märkätilojen peruskorjaukset) 
•  ...jne.

EPSCEMENT® PAINAA VAIN 17 % TAVALLISEN BETONIN PAINOSTA
– mutta on riittävän vahvaa täyttääkseen useimmat kestävyysvaatimukset!

50 LITRAN SÄKEISSÄ

SAATAVANA 

RAKENNUSTARVIKEMYYMÄLÖISTÄ

Riittoisuustaulukko
Pinta-ala 10 m2               10 m2               10 m2 10 m2              

Paksuus 30 mm 50 mm 70 mm 100 mm

Riittoisuus 300 litraa 500 litraa 700 litraa 1000 litraa

Säkkien 
määrä

7 12 16 23

Yhdestä säkistä saadaan 45 litraa valumassaa
Pituus (m) x leveys (m) x paksuus (mm) / 45 = säkkimäärä 

Materiaalin tiedot
Tiheys:  450 kg/m3 (350 kg/m3  
 kuivuneena)

Puristuslujuus: 2,0 MPa

Lämmönjohtavuus: 0,08 W/mK

Paloluokitus:  A2-s1 d0


