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Ennen työn aloitusta

Fescon Vedeneriste WS on vesiohenteinen, 1-komponenttinen 
erittäin korkealuokkainen vedeneristyspinnoite sisätiloihin.

• Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva
• Riittävä kuivakalvopaksuus helposti kahdella   
 käsittelykerralla
• Erittäin elastinen
• Sopii myös ruiskutukseen
• M1 ja EC1 luokiteltu
• Sertifikaatti nro C-12511-18  

• Lattioiden ja seinien vedeneristys sisätiloissa silloin, 
   kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat
• Soveltuu betoni-, kevytbetoni, kipsilevy- ja   
 tasoitealustoille
• Ei sovellu ulkokäyttöön eikä tiloihin, jotka ovat  
 jatkuvassa vesirasituksessa esim. uima-altaat
• Ei saa jäätyä kuivanakaan, esim. ulkosaunat 

EDUT KÄYTTÖKOHTEEET

Alustana voi olla betoni, sementtipohjainen tasoite tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy.

Alustan on oltava riittävän luja, imukykyinen, pölytön sekä tasainen ja sementtiliima on oltava poistettuna. 
Epätasaiset alustat tasoitetaan sementtipohjaisilla Fescon-tasoitteilla.

Pohjusteena käytetään Tartuntapohjuste KP:tä. Työskentelylämpötila 10-25°C ja betonialustan kosteus max. 
90 % Rh. Vedeneriste WS levitetään aina kahteen kertaan. 

Riittoisuus: n. 0,7 l/m2 0,5 mm kuivakalvopaksuudella.

Työohjeet

Levitä Tartuntapohjuste KP koko eristettävälle 
alustalle ja anna kuivua 1-4 h.

1. SEINIEN PRIMEROINTI



Aloita vedeneristeen levitys nurkista, kulmista, liitos-
kohdista ja läpivienneistä. Kiinnitä vahvikenauha näihin 
kohtiin lastalla, telaamalla tai pensselillä, varmista että 
vahvike on kauttaaltaan massan peitossa.

2. SEINIEN VEDENERISTYS
    Nurkat | kulmat | liitokset

Levitä vedeneristettä koko eristettävälle alueelle ja 
anna kuivua kunnes väri on muuttunut selvästi 
tummemmaksi.

Aloita lattian vedeneristäminen pohjustuksella. 

Levitä Tartuntapohjuste KP koko lattian alueelle 
pensselillä.

5. LATTIAN PRIMEROINTI

3. SEINIEN VEDENERISTYS
    1. kerros

Ensimmäisen kerran käsittelyn jälkeen voidaan 
toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 tunnin 
kuluttua. Pintojen tulee aina olla kuivia ennen kuin 
seuraavaa työvaihetta aloitetaan.

Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle 
toiseen kertaan.

4. SEINIEN VEDENERISTYS
    2. kerros
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FESCON LATTIA | PUMPATTAVAT LATTIATASOITTEET

Käsittele aluksi lattian ja seinän rajakohdat ja asenna 
erilliset sisäkulmakappaleet ja vedeneristysnauha.

Kaivolaippa asennetaan primeroituun pintaan painamalla 
liimapinta kiinni kaivon ympärille. Levitä vedeneriste laipan 
päälle ja vedeneristä lattia kauttaaltaan.

6. LATTIAN VEDENERISTYS
    Nurkat | kulmat | rajakohdat

7. LATTIAN VEDENERISTYS
    Kaivolaippa | 1. kerros
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Leikkaa lattiakaivon kohdalle n. 40 mm kaivoa pienempi reikä. 
Taita ja kiristä kaivokappale kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille tasaisesti painaen.

Ensimmäisen kerran käsittelyn jälkeen voidaan toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua. 
Pintojen tulee aina olla kuivia ennen kuin seuraavaa työvaihetta aloitetaan.

Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle toiseen kertaan.

6. LATTIAN VEDENERISTYS
    2. kerros

8. KIRISTYSRENKAAN ASENNUS
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FESCON-TARVIKKEET

Kaivolaippa KL-B

Valmis joustava lattiakaivon liittymäkappale.

Vedeneristysnauha VE-N
25m/rll

Joustava vedeneristysnauha lattian ja seinän rajakohtiin.

Ulkokulma VE-U

Valmiiksi muotoiltu, joustava ulkokulmakappale.

Sisäkulma VE-S

Valmiiksi muotoiltu, joustava sisäkulmakappale.

Läpivientilaippa VE-L

Läpivientilaipat VE-L 10 - 23 - 40 - 55 -70.
Läpivientilaippojen koko ilmoittaa laipassa olevan rei’än koon. 
Esimerkiksi VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputken läpivientiin.

Fescon vedeneriste WS

Fescon Vedeneriste WS on vesi-
ohenteinen, 1-komponenttinen 
erittäin korkealuokkainen 
vedeneristyspinnoite sisätiloihin.

Fescon Tartuntapohjuste KP

Fescon Tartuntapohjuste KP on vesi-
ohenteinen primer, jota käytetään 
tartuntapohjusteena Fescon WS 
vedeneristysjärjestelmässä. 
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UUTUUS!

Fescon 
vedeneristystarvikkeet VE

Vedeneristysnauha, vedeneristyksessä 
käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä 
läpivientilaipat. Käytetään Fescon WS 
-vedeneristysjärjestelmässä.



TÄYDELLINEN 
VEDENERISTYS

VEDENERISTE 
KOHTEESI MUKAAN

TARTUNTAPOHJUSTE + + KAIKKI TARVITSEMASI 
TARVIKKEET

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin.

1-komponenttinen nopeasti kuivuva telattava ja 
ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin.

2-komponenttinen erittäin joustava, nopeasti kuivuva, 
vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön.

Fescoseal A+B
2-KOMPONENTTINEN SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

Vedeneriste WS
NOPEA JA RUISKUTETTAVA

Vedeneriste
MONIKÄYTTÖINEN PERUSRATKAISU

Muista myös 
Fesconin 

KOTIMAISET 
saneeraus- ja 
laattasauma-
laastit sekä 

silikonit!



Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja 
kuivatuotteita valmistava kotimainen perheyritys. Tuotevalikoima sisältää 

laastien lisäksi rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä 
muuraus ja- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja, 
sekä hiekkoja. Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja 

nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen 
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tuoteneuvonta
020 789 5901

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää

020 789 5911 | tilaukset@fescon.fi

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 Kello

08 563 4440 | haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Fescon Oy | Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
020 789 5900 | fescon@fescon.fi | www.fescon.fi

Tilaukset ja toimitukset


