
bauroc LUX pontattu väliseinälaatta

bauroc LUX on mittatarkka ympäripontattu väliseinälaatta, josta asentaa nopeasti kevy-
et väliseinät. Tavallisimpia käyttökohteita ovat huoneistojen kevyet väliseinät, märkätilojen 
seinät kivi- ja puutaloissa, tulisijat ja niiden taustat sekä hissi- ja putkikuilut. Laatat muura-
taan bauroc OHUTSAUMALAASILLA ja kiinnitys varmistetaan saumoihin lyötävillä pienillä 
saumalevyillä. 

pituus/leveys/korkeus kg/kpl kpl/m² kpl/lava m²/lava Laastimenekki Palo- Ääneneristävyys 
mm     kg/m² luokka dB (Rw)
575 x 575 x 100 mm 21,2 3,0 8 2,65  2,5 EI120 36
575 x 575 x 90 19,1 3,0 9 2,98  2,4 EI90  34
575 x 575 x 70 14,8 3,0 12 3,97  1,7 EI60  33

Kuivatiheys 475 kg/m³ I Saumalevyjen menekki: 3 kpl/m2  I Muuraus: bauroc OHUTSAUMALAASTI

bauroc ELEMENT pontaamaton väliseinälaatta

bauroc ELEMENT eroaa LUX välisenälaatoista siinä, että ELEMENT laatat ovat ponttaamat-
tomia.

pituus/leveys/korkeus kg/kpl kpl/m² kpl/lava m²/lava Laastimenekki  Palo- Ääneneristävyys 
mm     kg/m² luokka dB (Rw)
600 x 400 x 150 23,1  4,17  40 9,6  2,6 EI240 39
600 x 400 x 100 15,4  4,17  60 14,4  1,7 EI120 35
600 x 400 x 75 11,5  4,17  80 19,2  1,3 EI60 32
600 x 400 x 50 7,7  4,17  104 25,0  0,9 EI60 30

Kuivatiheys 475 kg/m³ I Saumalevyjen menekki: 3 kpl/m2  I Muuraus: bauroc OHUTSAUMALAASTI

bauroc VÄLISEINÄPALKIT

bauroc Väliseinäpalkkeja käytetään kevyiden väliseinien aukkonylityksissä. Palkkien levey-
det bauroc harkkoleveyksien mukaan. Palkit on raudoitettu niiden omaa painoa ja välisei-
nälaattojen asennusta ajatellen ja  niille ei sallita mitään ulkopuolisia kuormia. 

pituus/leveys/korkeus   Paloluokka Paino kg/kpl Tukipinta mm
1200/1600/2000/2400 x 200 x100   EI 60  17/21/27/32 100

Väliseinälaatat 
Mittatarkat kevyt betonilaatat kevysiin väliseinin



Merkitse seinän sijainti, tarkista asennus-
pinnan suoruus ja kiinnitä muurausohjurit.

Sekoita laattalaasti pakkauksessa  
olevan ohjeen mukaan.

Korjaa ensin muurauslaastilla mahdolliset  
lattian epätasaisuudet. Kiinnitä seinän 
 aluskaista  laattalaastilla.

Asenna ensimmäinen laatta laattalaastilla  
tai uretaanilla viereiseen seinään. Varmis-
ta kiinnitys alumiinipuikoilla tai naulalla.

Kiinnitä väliseinälaatat toisiinsa  
saumalevyllä.

Laattalaastin voi levittää väliseinälaatto-
jen reunoihin esim. kauhalla.

Tarkista seinän suoruus asennuksen  
 edetessä.

Tue ylimmän kerroksen laatat kiiloilla 
 seinän kuivumisen ajaksi.

Työstä putkiurat harkkosahalla tai  
koneellisesti urajyrsimellä.

Poista kiilat seinän kuivuttua ja täytä ylä-
sauma polyuretaanivaahdolla.

Tee aukonylitystä varten väliaikainen tu-
enta ja tue harkko viereisen seinän ylä-
osaan, tai käytä väliseinäpalkkia.

Tee putkiurat ja rasiakolot käsin tai 
 koneellisesti seinän kuivuttua.

• bauroc VÄLISEINÄLAATAT muuratan bauroc OHUTSAUMAAASTILLA tai kiviliimalla.
• Märkätilojen seiniin kivi/puutaloissa suosittelemme minimissään 90 mm väliseinä -  
 laattoja. Seinät on käsiteltävä normien mukaisesti vedeneristeillä.
• Pintakäsittelyyn sopivat kiviainespohjaiset tasoite- ja päällystysmateriaalit. 
• Maalattaville ja tapetoitaville seinille suosittelemme pintavahvistusverkoa tai    
 -kangasta ensimmäisen ja toisen tasoituskerroksen väliin. Seinän ja tasoitteen on   
 kuivuttava ennen pintakäsittelytöitä.
• bauroc tuotevalikoimaan kuuluu väliseinän asentamisessa tarvittavat tarvikkeet   
 ja työvälineet.

bauroc VÄLISEINÄLAATTOJEN asennus

bauroc myynti: Jämerä Kivitalot Oy, Fallåker 1, 02740 Espoo 
Puh. 029 0092 270, www.bauroc.fi


