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HUOLTOKIRJAN LIITE

MÄRKÄTILAN KÄYTTÖ‐ JA HUOLTO‐OHJEET
Ennen käyttöönottoa suoritetaan märkätilan käyttöönottosiivous jossa laatoituksen pinnalle mahdollisesti jäänyt ohut laastihuntu saadaan poistettua. Puhdistuksessa käytetään kuivaa nukkaamatonta riepua sekä tarvittaessa hapanta, sementtijäämien poistoon tarkoitettua pesuainetta käyttöohjeen mukaisesti.
Märkätilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina käytön jälkeen. Ylimääräisen veden poisto nopeuttaa
tilan kuivumista, ehkäisee kosteuden leviämistä huoneistoon sekä likaveden kuivumista laatoitukselle ja
saumoihin.
Märkätilan riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eikä venttiilejä säätää omatoimisesti. Suihkun jälkeen on suositeltavaa tehostaa ilmanvaihtoa kahden tunnin ajaksi.
Lattialämmitys pidetään kytkettynä. Lämmitys nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintalämpötila saa
olla korkeintaan +28 ˚C.
Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti. Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan siten, ettei vedeneristeelle tai kaivoliitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan
veden esteetön kulku viemäriin ja ehkäistään kaivon tulviminen.
Laatoitus saumoineen puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineliuoksella (pH 6‐10) ja
harjalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n.2,5) tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat
huuhdellaan huolellisesti vedellä ja kuivataan.
Silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti vedellä tai laimealla pesuaineella ja pehmeällä harjalla. Sili‐
konisaumojen vaihtoväli riippuu puhdistustiheydestä, ilmanvaihdon tehokkuudesta sekä käyttörasituksesta. Normaalissa asuinkäytössä vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden välein. Vaihdon yhteydessä
vanha silikoni poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristystä rikkomatta.
Vedeneristys on laatoituksen alla oleva huoltovapaa vedeneristyskerros. Kalusteita tms. kiinnitettäessä
on varottava vedeneristeen rikkoontumista sekä huolehdittava mm. ruuvinreikien asianmukaisesta tiivistämisestä, jottei kosteutta pääse läpivientien kautta siirtymään rakenteisiin. Laatoituksia purettaessa on
myös vedeneristys poistettava ja uusittava.
Vedeneristysjärjestelmän oletettu käyttöikä sille suunnitellussa käyttötarkoituksessa on 25 vuotta edellyttäen, että tuote on asennettu ohjeiden mukaan hyvää rakennustapaa noudattaen ja tilaa on käytetty ja
huollettu asianmukaisella tavalla.
Märkätilojen pintarakenteiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mahdollisiin vaurioihin ja
epäkohtiin on reagoitava välittömästi, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.

SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER
PL 70 (Strömberginkuja 2) • 00381 Helsinki • Puhelin 010 44 22 00 • Telekopio 010 44 22 295 • www.fi.weber
Y-tunnus 0951555-3 • Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike IBAN FI4484210710007315 BIC DABAFIHH

