
                

 

  
 
 

 KIILTO KERAFIBER 
VEDENERISTE 

 
KÄYTTÖALA Kiilto Kerafiber on vesiohenteinen mikrokuituvahvistettu käyttövalmis vedeneriste 

pesuhuoneiden, saunojen ja vastaavien märkätilojen lattia- ja seinäpintojen 
vedeneristyksiin ennen laatoitusta. Ei sovellu kohteisiin, joissa on jatkuva vesirasitus 
(esim. uima-altaat) tai joiden lämpötila ylittää 70°C (esim. löylyhuoneen seinät).  

 
KIINNITYSALUSTA Betoni, muurattu rakenne, sementtipohjainen tasoite ja märkätiloihin soveltuvat 

rakennuslevyt. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, imukykyinen, pölytön ja tasainen. 
Kaikki vedeneristeen tartuntaa heikentävät materiaalit on poistettava. Joustavat 
rakenteet on jäykistettävä ennen vedeneristystyön aloittamista. Varmista rakenteen 
ja alustan soveltuvuus vedeneristykseen ja laatoitukseen. Mahdollinen 
lattialämmitys sijoitetaan vedeneristeen alle. Kiilto Kerafiberin ja yleisimpien 
lattiakaivojen yhteensopivuus on testattu ja hyväksytty. Varmista kaivokohtainen 
yhteensopivuus teknisestä neuvonnastamme tai kaivon valmistajalta. 

 
OMINAISUUDET - CE-merkitty 
 - vedeneristysjärjestelmän ETA-hyväksyntä 11/0018, ETAG 022:n mukaisesti 
 - vedeneristysjärjestelmän VTT-sertifikaatti 141/00 
 - vähäpäästöinen, täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen 

- mikrokuituvahvistettu 
- vesiohenteinen 
- 1-komponenttinen, heti käyttövalmis 
- liuotteeton, ei tulenarkaa 
- vesitiivis kalvo 
- hyvät levitysominaisuudet 
- värimuutos kuivuessa 

 
TEKNISET TIEDOT Pääsideaine synteettinen SBR-kumi 

Ohennin vesi 
Ominaispaino 1,35 kg/l 
Tulenarkuus ei tulenarkaa 
Pakkasenkestävyys jäätyvää 
Alin käyttölämpötila +15°C 
Valmiin kalvon lämmönkesto < 70°C 
Halkeamansilloituskyky > 1.5 mm 

 
RIITTOISUUS Kokonaismenekki: lattiat   noin 0,8 l/m² = 1 kg/ m2 (kaksi levityskertaa) 

 seinät   noin 0,6 l/m² = 0,8kg/ m2 (kaksi levityskertaa). 
 
TYÖVÄLINE Vedeneristykseen soveltuva tela ja sivellin. 
 
SUOSITELTAVAT Huoneen ja alustan lämpötila  +15...25 °C 
KÄYTTÖ- Alustan kosteus   < 90% RH 
OLOSUHTEET Huomioi, että ympäröivät rakenteet voivat edellyttää alempaa betonin kosteutta kuin 

vedeneriste. 
 
KÄYTTÖOHJE Seinät: 

Epätasaiset alustat hiotaan ja / tai tasoitetaan tarvittaessa Kiilto SK, Kiilto SR, Kiilto TT 
tai Kiilto TM -seinätasoitteella. Pohjusta kuiva seinäpinta ennen vedeneristystyön 
aloittamista Kiilto Keraprimerilla pohjustusohjeen mukaisesti. Sekoita vedeneriste 
aina ennen käyttöä. Levitä Kiilto Kerafiber seinäpinnoilla pystynurkkien, 
ruuvinkantojen, rakennuslevy- ja muiden seinänalustamateriaalien saumoihin ja 
rajakohtiin. Kiinnitä näihin kohtiin Kiilto Nurkkavahvikenauha (lev. nurkat 10 cm tai 20 
cm ja saumat 10 cm) tuoreeseen Kerafiberiin ja varmista, että vahvike kastuu läpi.  
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Leikkaa putkiläpivientien kohdalle n. 10 x 10 cm vahvikepala ja leikkaa sen keskelle 
putken ulkohalkaisijaa n. 4 mm pienempi reikä. Kiinnitä läpivientivahvike tuoreeseen 
Kerafiberiin ja varmista että vahvike kastuu läpi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
valmiita läpivientikappaleita. Valmiit kappaleet soveltuvat 10-24 mm, 32-55 mm ja 70-
110 mm putkiläpivienneille. Levitä Kerafiber telalla koko vedeneristettävälle alueelle ja 
anna kuivua vähintään 2 tuntia (värimuutos). Levitä Kerafiber toisen kerran ja anna 
kuivua vähintään 6 tuntia (värimuutos). Tarkista pinnan tiiviys. Tiivistä ohuet ja/tai 
huokoiset kohdat Kerafiberillä ja anna kuivua riittävästi. Vedeneristeen paksuus pitää 
olla seinissä vähintään 0,4 mm. Aloita laatoitus toiseksi alimmalta laattariviltä, kuitenkin 
vähintään 10 cm lattiasta. Kiinnitä seinälaatat Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto 
Remonttilaastilla, Kiilto Superfix DF:llä tai Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla. 
Saumaa laatoitus Kiilto Saumalaastilla ja tiivistä pystynurkat ja läpiviennit Kiilto 
Saniteettisilikonilla. 
 
Lattiat: 
Epätasaiset alustat hiotaan ja/tai tasoitetaan tarvittaessa esim. Kiilto 
Lattialämmitystasoitteella.  Pohjusta kuiva lattiapinta ennen vedeneristystyön 
aloittamista 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Keraprimerilla. 
Sekoita vedeneriste aina ennen käyttöä. Levitä Kiilto Kerafiber vaakanurkkiin ja 
läpivientien kohdalle ja kiinnitä Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen Kerafiberiin ja 
tarkista, että vahvike kastuu läpi. Sisä– ja ulkonurkissa voidaan vaihtoehtoisesti 
käyttää valmiita nurkkavahvikkeita. Lattiakaivon kohdalle asennetaan kaksi kappaletta 
lattiakaivovahvikkeita ristikkäin. Vahvikkeet sivellään Kerafiberillä lattiaan kiinni. 
Vaihtoehtoisesti lattiakaivon kohdalla voidaan käyttää itseliimautuvaa Kiilto 
Kaivolaippaa. Levitä Kerafiber koko vedeneristettävälle lattiapinnalle ja anna 
ensimmäisen levityskerran kuivua n. 2 tuntia (värimuutos). Levitä Kerafiber toisen 
kerran ylösnostojen sekä lattian alueelle ja anna kuivua vähintään 6 tuntia ennen 
laatoitusta (värimuutos). Lattiakaivon kohdalla vedeneristeen paksuus pitää olla väh. 
1,5 mm, muualla lattian osalla 0,5 mm. Ennen laatoitusta leikkaa kaivon kohdalle 
pyöreä vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Tarkista pinnan tiiviys. 
Asenna kaivoon soveltuva kiristysrengas varovasti paikoilleen ja täytä kiristysrenkaan 
alareunan ja kaivon liitos KiiltoFix Masalla (huom. kaivonvalmistajan ohje). Tiivistä 
ohuet ja/tai huokoiset kohdat Kerafiberillä ja anna kuivua riittävästi.  
Kiinnitä lattialaatat Kiilto Saneerauslaastilla, Kiilto Remonttilaastilla, Kiilto Superfix 
DF:llä tai Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaastilla.  
Saumaa laatoitus Kiilto Saumalaastilla 1-3 vrk:n kuluttua laatoituksesta. Tiivistä pysty- 
ja vaakanurkat ja läpiviennit Kiilto Saniteettisilikonilla. 

  
PAKKAUS 1, 5,10 ja 15 litran muoviastiat 
 
KÄYTTÖ- JA Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan  
YMPÄRISTÖ- tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten  
TURVALLISUUS ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet 

tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on 
saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.  

 
VARASTOINTI Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa max. 1 vuosi. 

Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. 
 
HUOMATKAA Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. 

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vesieristystyön asialliseen suorittamiseen emmekä 
näin ollen voi niistä myöskään vastata. 
 
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä 
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,  
puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai  
www.kiilto.com 


