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Lyhenteet ja käsitteet
Bitumi on maaöljystä valmistettu, pääasiassa hiilivetyjä sisältävä tuote, joka on normaalilämpötilassa jähmeä tai puolijähmeä,
Bitumiliuos on bitumista ja haihtuvasta liuotteesta valmistettu liuos. Se voi sisältää
täyte- ja lisäainetta. Laji voidaan ilmaista kahdella luvulla, joista edellinen tarkoittaa viskositeettia 50 °C:n lämpötilassa ja jälkimmäinen bitumin pehmenemispistettä.
Bitumikermit (bitumi- ja modifioidut bitumikermit) ovat tukikerroksellisia vedeneristyskermejä, joissa eristävänä aineena on puhallettu tai modifioitu bitumi. Yleisimmät tukikerrokset ovat polyesteriä tai lasikuitua. Yleisimmät modifiointiaineet ovat SBS (kumibitumit) tai APP (muovibitumit). Kuva 1.
Hitsattava bitumikermi on tuote, johon valmistusvaiheessa on lisätty kiinnittämisessä
tarvittava bitumi. Se kuumennetaan kiinnitettäessä sulaksi liekillä tai kuumailmalla. Tämä
hitsausbitumi voi olla modifioitua tai puhallettua bitumia.
Kermi on vedeneristystarkoituksiin käytettävä vettä läpäisemätön tuote, joka yksinään
tai liitettynä toisiin samanlaisiin tai vastaaviin tuotteisiin muodostaa yhtenäisen vedeneristyskerroksen.
• aluskermi on katteen ja vedeneristyksen alimpana kerroksena käytettävä kermi
• välikermi on katteen kermikerrosten välissä käytettävä kermi
• pintakermi on katteen päällimmäisenä käytettävä, sään vaikutuksille ja ultraviolettisäteilylle alttiiksi jäävä kermi.
Kumibitumi on massa, joka saadaan lisäämällä bitumiin SBS-elastomeerejä niin paljon,
että bitumin venyvyys ja taivutettavuus alhaisissa lämpötiloissa oleellisesti paranee. Laji
ilmaistaan kahdella luvulla, joista edellinen tarkoittaa pehmenemispistettä ja jälkimmäinen tunkeumaa, esim. KB 100/50. Kumibitumi on osittain elastista.
Kumibitumiliuos on yksikomponenttinen elastinen (erityisesti vaativissa kohteissa) varsinaisen veden- tai kosteudeneristeen alla käytettävä tartunta-aine.
Modifioitu bitumi on massa, joka sisältää bitumia ja bitumin tiettyjä ominaisuuksia parantavaa lisäainetta. Yleisimpiä modifioituja bitumeja ovat SBS (styreeni-butadieeni-styreeni) -kumibitumi ja APP (ataktinen polypropeeni) -muovibitumi.

Muovibitumi on modifioitu massa, joka saadaan lisäämällä bitumiin APP-elastomeerejä,
joilla parannetaan erityisesti bitumin korkeampien lämpötilojen kestoa. Muovibitumi on
plastista (muovautuvaa).
Puhalletut bitumit valmistetaan puhaltamalla ilmaa sulan tislatun bitumin lävitse. Laji
ilmaistaan kahdella luvulla, joista edellinen tarkoittaa pehmenemispistettä ja jälkimmäinen tunkeumaa, esim. B95/35. Puhallettu bitumi on plastista.
Polyurea-hybridi on kaksikomponenttinen vedeneristekalvo, joka levitetään tuotetta
varten suunnitellulla ruiskutuskalustolla. Se soveltuu moniin vedeneristyskohteisiin kuten
vesikattojen, maanpaineseinien ja pihakansien vedeneristykseen.
Elastomeeri on suurimolekyylinen aine, joka palautuu nopeasti lähes alkuperäisiin mittoihinsa ja muotoonsa heikon jännityksen aiheuttaman muodonmuutoksen ja jännityksestä vapauttamisen jälkeen.
A2-s1, d0 -luokka:

• A2: Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajattu.
• s1: Savuntuotto on erittäin vähäistä.
• d0: Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.
BROOF(t2) -luokka on paloluokka, jossa testataan katteen käyttäytymistä ulkopuolisessa
palossa. Kokeessa tarkastellaan palonkestävyyttä, kun siihen kohdistuu palavan tuotteen ja tuulen aiheuttama rasitus. Tuote täyttää BROOF(t2) luokituskriteerit kun, katteen ja
alustan vaurioitumien pituuksien keskiarvot ovat ≤ 0,550 m ja katteen ja alustan vaurioitumien suurimmat pituudet ovat ≤ 0,800 m tuulennopeuksien ollessa 2 m/s ja 4 m/s.
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Johdanto

Ulkopuoliset vedeneristystyöt ovat pääsääntöisesti tehty bitumikermejä käyttäen, viime
vuosien aikana ruiskutettavat vedeneristysmateriaalit ovat kuitenkin alkaneet saamaan
jalan sijaa perinteisen bitumikermin rinnalle, johtuen niiden nopeasta asennustavasta ja
saumattomasta lopputuloksesta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin selvittää,
missä tapauksissa ruiskutettavan vedeneristeen, tässä tapauksessa polyurea-hybridin
käyttö on kokonaistaloudellisesti kannattavaa.
Opinnäytetyön aikana tehtiin kirjallisuustutkimus, jossa pyrittiin selvittämään bitumikermien ja polyurea-hybridin kustannuksia, työsaavutusta ja soveltuvuutta erilaisiin rakenteisiin, joiden perusteella saataisiin kattava vertailu näiden vedeneristämisessä käytettävien materiaalien eroista.
Opinnäytetyö kokeellinen osuus toteutettiin NCC Suomi Oy:n Fredriksbergin BC-toimistorakennuksen työmaalla. Fredriksbergin työmaalla tehtävä työ rajattiin koskemaan
maanpaineseiniä ja pihakansia. Vedeneristysurakoitsijana kohteessa toimii Uretek-Elastomer Oy, joka on erikoistunut polyurea-hybridillä tehtäviin vedeneristystöihin, sekä ALKatot Oy, joka on erikoistunut bitumikermien asennukseen.
NCC on yksi johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysalan yrityksistä Pohjois-Euroopassa.
Yritys kehittää ja rakentaa asuntoja, liikekiinteistöjä, teollisuuslaitoksia, julkisia rakennuksia sekä maa- ja vesihuoltorakenteita muun tyyppisten infrastruktuurien lisäksi. NCC tarjoaa myös rakentamisessa käytettäviä materiaaleja, sekä päällystys- ja kunnossapitopalveluita. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 16 300. [4.]
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Bitumikermi vedeneristeenä

Bitumikermien juuret ovat niin sanotuissa paperikatoissa, joita Suomessa alettiin käyttää
1800-luvun alussa. Niissä käytetyt lumppuhuopa-arkit käsiteltiin tervalla ja päälle levitettiin hiekkaa ja tiilijauhoa kerroksittain, aina välillä tervaa lisäten. Paperi ei kuitenkaan
saavuttanut katemateriaalina kovin laajaa suosiota, ja sen tulenarkuus aiheutti käyttökieltoja. [1.]

1850-luvulla Suomeen alettiin tuoda ulkomailla valmistettuja asfalttihuopia, ensin arkkeina, sitten myös rullatavarana. Asfalttihuovan kyllästeenä käytettiin kivihiilitervaa. Samaan aikaan käytössä oli myös lumppuhuopaa, joka käsiteltiin kivihiilitervalla ja hiekoitettiin vasta asennuksen yhteydessä. Palomääräysten mukaan lumppuhuopakatto piti
käsitellä uudelleen kolmen vuoden välein. [1.]

Suomalainen kattohuopateollisuus käynnistyi 1876 ja huopien käyttö katemateriaalina
oli jo 1900-luvun alussa hyvin yleistä. Vähitellen kivihiilitervan käytöstä luovuttiin ja siirryttiin käyttämään maaöljystä tislattua bitumia. [1.]

Nykyaikaiset bitumikermit (bitumi- ja modifioidut bitumikermit) ovat tukikerroksellisia vedeneristyskermejä, joissa eristävänä aineena on puhallettu tai modifioitu bitumi (Kuva 1).
Näiden tarkoituksena on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin. Käyttökohteita ovat muun muassa. pihakannet, maanvastaiset seinät, katot ja monet muut.

3

Kuva 1. Bitumikermin rakennekerrokset. [2.]
Ammattimaisessa urakoinnissa käytetään yleisimmin tuoteluokkavaatimukset täyttävää
modifioitua bitumikermiä (käytännössä kumibitumikermiä). Modifioinnilla eli lisäaineiden
käytöllä saadaan parannettua bitumikermien ominaisuuksia, jolloin niistä saadaan kestävämpiä ja toimivimpia. Tavallisin modifiointiaine on SBS-kumi.
SBS-kumi parantaa erityisesti bitumikermin kylmäominaisuuksia ja tekee bitumimassasta elastista. Etelä-Euroopassa modifioinnissa käytetään jonkin verran myös APPmuovia, joka parantaa erityisesti bitumikermin lämmönkesto-ominaisuuksia, mutta säilyttää bitumimassan silti plastisena. Kaikki Pohjoismaissa nykyään käytettävät modifioidut bitumikermit ovat SBS-modifioituja. Elastisuutensa ja venyvyytensä ansiosta SBSkumibitumi kestää suuria liikerasituksia myös hyvin matalissa lämpötiloissa. [2, 3.]
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2.1

Bitumikermien ominaisuudet

Käytettävä bitumikermi valitaan tuote- ja käyttöluokituksen avulla, paloluokitus huomioiden. Tuoteluokitus määrittää kermeille minimivaatimukset ja käyttöluokitus kermiyhdistelmävaihtoehdot eri kattokaltevuuksille. Luokituksilla helpotetaan suunnittelijan ja rakennuttajan mahdollisuutta vertailla eri kermiratkaisuja, sekä edistetään todellista kilpailua. Tarjouspyyntöihin on näin ollen helpompi määritellä käytettävä kermiratkaisu, jotta
tarjouksista saataisiin keskenään vertailukelpoisia. [2.]

2.1.1

Bitumikermien käyttöluokat

Katerakenteet jaetaan katon kaltevuuden mukaan kolmeen eri luokkaan: VE40, VE80 ja
VE80R. Nämä kuvaavat vesikaton minimikaltevuutta, eli esimerkiksi VE80 minimikaltevuus on 1:80. Katon kaltevuus määrittää katon käyttöluokan.
Esimerkiksi käyttöluokka VE80 saavutetaan yhdellä tuoteluokan TL2 ja yhdellä tuoteluokan TL1 kermillä, vaihtoehtoisesti VE80 mukainen vaatimus voidaan täyttää kolmella
TL2 luokan kermillä. Alla olevassa taulukossa (Kuva 2) on määritelty kullekin kaltevuudelle hyväksyttävät katerakenteet, jotka täyttävät tarvittavat tuoteluokkavaatimukset
(Kuva 3).

Kuva 2. Bitumikermien käyttöluokkataulukko.
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2.1.2

Bitumikermien tuoteluokat

Bitumikermit luokitellaan Kattoliiton Toimivat katot 2019 ja RIL 107-2012 -ohjeiden mukaisesti kolmeen eri tuoteluokkaan TL1, TL2 ja TL3 (Kuva 3).

Kuva 3. Modifioitujen bitumikermien tuoteluokkavaatimukset.
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Esimerkkinä:
Raskaasti liikennöityjen rakenteiden, esimerkiksi siltojen, piha- ja autokansien sekä vaikeasti korjattavissa olevien tasojen kohdalla käytetään kolminkertaista kermieristystä,
joka voidaan ilmaista esimerkiksi seuraavalla tavalla:
3 x BTL 2 = 3 x K-MS 170 / 3000 BTL 2, joka tarkoittaa bitumituoteluokan 2 modifioitua
bitumikermiä, jonka tukikerroksena on 170 g/m² polyesterihuopa ja kermin neliömassa
on 3000 g/m²

2.1.3

Bitumikermien paloluokitus

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) määrää seuraavaa:
Kate ei saa syttyä helposti naapurirakennuksen palosta.
Palo ei saa levitä katteessa eikä sen alustassa vaaraa aiheuttavalla tavalla.
Katteen on oltava BROOF(t2)-luokkaa. BROOF(t2)-luokkaan kuulumaton kate voidaan
kuitenkin hyväksyä erilliseen tulisijattomaan rakennukseen tai erityistapauksessa
muuhunkin rakennukseen, jos tästä ei aiheudu aluepalon vaaraa. Suuret kattopinnat on jaettava enintään 2 400 neliömetrin osiin. Vaatimus ei koske tapauksia,
joissa katteen alusta on vähintään A2-s1, d0 -luokkaa. [10.]

2.1.4

Liimausbitumien ominaisuudet

Bitumiurakoitsijan on käytettävä bitumikermien kiinnittämiseen taulukon (Kuva 4) mukaisia liimausbitumeja. Bitumiurakoitsijan tulee pyytää tuotteen toimittajalta testausraportti,
sertifikaatti tai muu luotettava dokumentti, jolla varmistetaan bitumikermien täyttävän tarvittavat liimausominaisuudet. Bitumiurakoitsijan on oltava varma käyttämänsä kermin ja
liimausbitumin yhteensopivuudesta.
Suunnittelijan tehtävä on määrittää tapauskohtaisesti kohteessa käytettävän liimausbitumin laadun. Mikäli suunnittelija ei ole erikseen määritetty bitumilaatua, voidaan

7

kohteessa käyttää puhallettua bitumia. Liimausbitumia suositellaan käytettäväksi vaativissa kohteissa. Bitumiliimaus voidaan tarvittaessa varmistaa mekaanisin kiinnikkein. [2.]

Kuva 4. Liimausbitumien tyypilliset ominaisuusprofiilit.

2.2

Asennus

Bitumikermien asennus suoritetaan aina siten, että ne muodostavat täysin tiiviin ja yhtenäisen vedeneristeen kaikkine liittymineen eri rakenteisiin ja erilaisiin läpivienteihin.
Suunnittelija määrittää kussakin työkohteessa käytettävän asennustavan työselityksessä tai muussa suunnitteluasiakirjassa. Vedeneristeen toiminnan kannalta on erittäin
tärkeää, että kaikki yksityiskohdat, läpiviennit, ylösnostot, ym. tehdään huolellisesti ohjeiden mukaisesti ja hyvää asennustapaa noudattaen, sekä käyttäen tarkoituksen mukaisia asennustarvikkeita. Suunnittelija määrittelee kiinnitystavan, kiinniketyypit ja kiinnikemäärät vedeneristeen eri alueille ottaen huomioon alusta, rakenteeseen vaikuttavat
kuormitukset ja käytettävän kermin ominaisuudet. Kermit kiinnitetään alustaansa hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten joko kauttaaltaan tai osittain, alustasta riippuen, sekä
tarkoitukseen suunnitelluilla mekaanisilla kiinnikkeillä. Monikermikatteessa kermit kiinnitetään toisiinsa kauttaaltaan bitumilla. [2.]

2.2.1

Betonipintainen alusta

Alustaan kauttaaltaan kiinnitettävien kermien tartunnan varmistamiseksi on hyvä ottaa
huomioon seuraavat seikat:
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Pihakansilla ja liikennöidyillä tasoilla on ennen aluskermin asennusta varmistettava, että
betonipinta on riittävän kuiva sekä puhdas, eikä siinä ole tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta. Sementtiliimakerros voidaan poistaa esimerkiksi puuhierrolla, jonka jälkeen on varmistettava, että pinnasta tulee riittävän karhea.
Betonipinnan esisivelyllä voidaan parantaa kermien tartuntaa alustaansa. Tällöin pintaan
esisivellään bitumi- tai kumibitumiliuosta, jonka tarkoituksena on pohjustaa pinta ennen
kermien asennusta. Liian paksu liuoskerros kuitenkin heikentää tartunta, joten on hyvä
noudattaa valmistajan ilmoittamien ohjeellisia menekkiarvoja.
Betonipinnan suhteellisen kosteuden RH:n on oltava 0–10 mm:n syvyydestä näytepalamenetelmällä mitattuna alle 90 %.

2.2.2

Asennustyö

Liimaus
Yksi bitumikermien kiinnitystapa on liimaus kuumalla (sulatetulla) bitumilla. Kumibitumikermien (SBS) liimauksessa käytetään joko puhallettua bitumia tai kumibitumia. Kermiä
liimattaessa kaadetaan sen eteen sulatettua bitumia kannusta siten, että sitä leviää tasaisesti noin 1,5 kg/m² kermin ja alustan väliin samalla kun kermiä rullataan auki eristettävälle pinnalle. Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä ilmakuplia eikä kuivia kohtia. Mikäli
kermin kiinnitykseen käytetään niin sanottua piste ja saumaliimausta, kiinnitetään kermi
alustaan bitumitäplillä, joiden halkaisija on noin 300 millimetriä ja yhteispinta-ala noin
20–30 % liimausalasta. Vierekkäiset kermit liimataan toisiinsa aina koko sauman leveydeltä. Muovibitumikermejä (APP) ei kiinnitetä liimaamalla, koska niiden pehmenemispiste on niin korkea, ettei liimausbitumi sulata kermien pintaa riittävästi, jonka seurauksena kermi ei tarttuisi alustaansa. [2.]
Kumibitumia käytettäessä on erityisesti varottava ylikuumentamasta sitä, sillä liikaa lämmitettäessä kumibitumin ominaisuudet heikkenevät oleellisesti. Taas lämmitettäessä
liian vähän kumibitumin työstettävyys heikkenee ja liimautuvuus kärsii. Käyttölämpötiloissa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Puhalletun bitumin käyttölämpötila on noin
+190–+230

°C

ja

kumibitumin

noin

+200–+220

°C.

Puhalletun

bitumin

9

työskentelylämpötila-alue on huomattavasti suurempi, eikä sen laatu kärsi ylikuumennuksesta yhtä herkästi kuin kumibitumin. [2.]
Hitsaus
Jos kermien asennustavaksi valikoituu, hitsaus täytyy valittu tuote olla valmistettu hitsattavaksi. Kauttaaltaan hitsattavissa tuotteissa on kiinnitysbitumia oltava riittävä määrä
tuotteen alapinnassa (yleensä noin 1,0 kg/m²).
Raskaasti liikennöityjen rakenteiden, esimerkiksi siltojen, piha- ja autokansien kohdalla
käytetään kolminkertaista kermieristystä, joiden pintakermit kiinnitetään pääsääntöisesti
hitsaamalla kauttaaltaan aluskermiin. Hitsaustyö tapahtuu kuumentamalla kermin kiinnitysbitumia nestekaasupolttimella kermiä auki rullattaessa. Kauttaaltaan kiinnitettäessä
hitsausbitumia sulatetaan niin paljon, että sulaa bitumimassaa kulkee rullan edellä koko
kermin leveydellä. Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä ilmarakkuloita. Hitsattaessa ei
alustaa eikä kermejä saa kuumentaa niin paljon, että ne vaurioituvat ja tämän seurauksena niihin voi jäädä haitallisia painumia tai poimuja. [2.]
Erityistä huomiota tulitöihin on kiinnitettävä työskenneltäessä lauta-alustalla sekä erilaisten läpivientien, seinärakenteiden ja räystäiden läheisyydessä. Korjausrakentamiskohteissa työtapaa valittaessa on huomioitava rakenteisiin kertynyt pöly, kuivuus sekä siitä
aiheutuva palovaara.
Mekaaninen kiinnitys
Mekaanisia kiinnikkeitä käytetään vedeneristykseen kohdistuvia erilaisia rasituksia vastaan. Näitä ovat esimerkiksi tuulikuorma, kermien ja lämmöneristeen omat muodonmuutokset sekä rakenteen oma liike. Kiinnikkeiden valitaan vaikuttaa kiinnitysalustan materiaali, kiinnitettävän kermin repäisylujuus, sekä niiden väliin jäävän lämmöneristeen puristuslujuus ja paksuus.
Ennen mekaanista kiinnitystä on varmistettava, että käytettävät kiinnikkeet ovat oikean
tyyppisiä ja soveltuvat kyseiseen rakenteeseen huomioiden sekä alusta että kiinnitettävät materiaalit. Ylösnostoissa kermit kiinnitetään mekaanisesti yläreunastaan riittävän
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tiheästi noin. 150–500 millimetrin välein. Kiinnikettä peitettäessä tulee varmistua siitä,
että kiinnityskohdat ovat jäävät vesitiiviiksi. [2.]

3

Polyurea-hybridi vedeneristeenä

Polyurea-hybridi on kuumana ruiskutettava vedeneristysmateriaali, joka koostuu polyuretaanista ja polyureasta. Sitä käytetään rakennusteollisuudessa esimerkiksi vesikattojen, maanpaineseinien ja pihakansien vedeneristykseen. Kyseinen polyureatekniikka
(RIM = Reaction Injection Molding = välittömästi muotoon kovettumista) esiteltiin ensimmäisen kerran teollisuudelle 1988, vuonna 1986 tapahtuneen kehityksen ansiosta. Tekniikka kehittyi tarpeesta löytää kestävämpi ja 100-prosenttisesti yhtenäinen pinnoitemateriaali, jota käytettäisiin kattoihin ja muihin vesitiiveyttä vaativiin kohteisiin. Ensimmäinen julkinen katto eristettiin tällä menetelmällä vuonna 1989. Tämä ei kuitenkaan ollut
ensimmäinen varsinainen työ, johon käytettiin kyseistä polyureatekniikkaa, sillä jo 1970luvulla laboratoriokokeissa saatiin hyviä tuloksia kyseistä menetelmää käyttäen. Huonoista kenttäkokeiden tuloksista johtuen menetelmä ei kuitenkaan saanut riittävää hyväksyntää. [9.]
Polyuretaanien valmistaminen keksittiin Saksassa vuonna 1937 Otto Bayerin johtaman
tutkimusryhmän ansiosta ja vuonna 1941 syntyi ensimmäinen polyuretaanivaahto komponenttien epäpuhtauksien seurauksena. [5.]
Polyuretaanit ovat yhteinen nimitys laajalle polymeerien ryhmälle, joka pitää sisällään
hyvin erilaisia aineseoksia ja täten myös hyvin erilaisia ominaisuuksia. Polyuretaani voi
olla huokoista tai tiivistä, kovaa tai pehmeää, kalvoina, pinnoitteina tai kerroksina. Yleisimmät käyttökohteet ovat patjoissa ja huonekaluissa käytetty pehmeäsolumuovi ja auton sisustuksessa, rakennuksissa seinä- ja kattoelementtien eristämisessä käytetty puolikova integraalisolumuovi [5.]

3.1

Polyurea-hybridin ominaisuudet

Polyurea-hybridi on kuumana ruiskutettava elastomeeripinnoite (Kuva 5), joka elastisuutensa ansiosta muovautuu venyttäessä tai puristaessa ja palautuu nopeasti lähes
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alkuperäisiin mittoihinsa jännityksestä vapauttamisen jälkeen. Polyurea-hybridillä on oikein asennettuna erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja se kestää hyvin lämpötilanvaihtelua alkaen -45°C:sta aina +80°C:een.
Polyurea-hybridi kiinnittyy kaikkiin pintoihin kuten huopaan, betoniin, polyuretaaniin, puuhun ja metalliin, ja on täysin vesitiivis. Ruiskutuksen jälkeen se kuivuu keskimäärin kymmenessä sekunnissa ja on yli käveltävissä 30 sekunnin kuluttua ruiskutuksesta. Nämä
mahdollistavat sen käytön niin vaikean muotoisilla pinnoilla, kuin kulmissakin. Lopullisen
lujuutensa pinnoite saavuttaa noin 48 tunnin kuluttua ruiskutuksesta. [8.]

Kuva 5. Pihakannen vedeneristys polyurea-hybridillä. (Pärnänen, 7/2019)
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Kuva 6. MasterSeal M 811 tekniset tiedot

3.2

3.2.1

Asennus

Betonipintainen alusta

Alustan tulee olla rakenteellisesti luja ja kuiva, eikä siinä saa olla tartuntaa heikentävää
sementtiliimakerrosta tai irtohiukkasia. Sementtiliima poistetaan vaakapinnoilta pääsääntöisesti sinkopuhaltamalla ja pystypinnoilta hiomalla käsin. Erittäin epätasaiset
seinä-/lattiapinnat tulee tasoittaa ennen asennuksen aloitusta. Betonipinnan tulee olla
silmämääräisesti kuiva ja lämpötilan tulee olla +5 ºC:n ja +35 ºC:n välillä asennuksen
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alkaessa. Materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien lämpötilan tulee olla
vähintään 3ºC yli kastepisteen. [7.]

3.2.2

Asennustyö

Tartunta
Kun sementtiliima on saatu hiottua pois betonin pinnasta, levitetään siihen tartunta-aine
(primeri) käyttäen joko telaa tai pensseliä. Opinnäytetyön kohteessa NCC Suomi Oy:n
Fredriksbergin BC-toimistorakennuksen työmaalla käytettiin MasterSeal P 770 kaksikomponenttiprimeria, jolla on erinomaiset tartuntaominaisuudet ja sitä käytetään varmistamaan vedeneristeen tarttuminen mineraalipohjaisiin materiaaleihin, kuten betoniin. Se
myös estää kuplien ja muiden virheiden muodostumisen valmiiseen pinnoitteeseen. (Kuvat 7 & 8).
Ympäristön, pinnan ja alustan lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan. Matalissa lämpötiloissa kemialliset reaktiot hidastuvat ja tämä pidentää primerin käyttöaikaa astiassa,
sekä kovettumisaikaa betonipinnalla. Korkeat lämpötilat kiihdyttävät kemiallisia reaktioita
ja näin edellä mainitut ajat lyhenevät vastaavasti. Materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien lämpötilan tulee olla vähintään 3 astetta yli kastepisteen. Kovettuakseen täysin pinnoitteen, alustan ja levityslämpötilan pitää olla tämän minimin yläpuolella.
[7.]
Kyseinen primeri kuivuu kovaksi läpikuultavaksi kalvoksi 5 tunnissa ja sen työstettävyysaika on noin 20 minuuttia lämpötilan ja tuotteen ollessa 20 ºC. [7.]
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Kuva 7. Tartunta-aineen levitys telalla. (Pärnänen, 7/2019)
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Kuva 8. MasterSeal P 770 tekniset tiedot
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Ruiskutus
Kun tartunta-aine on saatu levitettyä kauttaaltaan asennettavalle alueella ja sen on annettu kuivua, on aika aloittaa vedeneristeen ruiskutus. Opinnäytetyön kohdetyömaalla
käytettäväksi valikoitui MasterSeal M 811 (Kuva 6). Kyseinen vedeneriste on kaksikomponenttinen polyurea-hybridi-vedeneristekalvo.
Ennen ruiskutuksen aloitusta polyurea-hybridi pinnoite lämmitetään 70-75 asteiseksi
vain kaksikomponenttisia tuotteita varten suunnitellulla ruiskukalustolla. Komponentit
lämmitetään, jotta niiden viskositeetti laskisi ja aineet sekoittuisivat paremmin. Laitteiston
lämmittimien lisäksi ruiskutusletkuissa on omat vastukset, joiden ansiosta pinnoitemateriaalin lämpötila saadaan pidettyä optimaalisena. Ruiskutusletkujen pituudesta riippuen
voidaan vedeneristettä ruiskuttaa jopa 100 metrin päähän laitteistosta. (Kuvat 9 & 10).
[8.]
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Kuva 9. Vedeneristeen ruiskukalusto. (Pärnänen, 7/2019)
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Kuva 10. Vedeneristeen ruiskutuspistooli ja letku. (Pärnänen, 7/2019)
MasterSeal M 811 on kaksikomponenttinen, joista osa A on harmaa ja osa B on väritön.
Nämä yhdessä aikaansaavat tasaisen harmaan ruiskutettavan vedeneristysmateriaalin.
Ruiskutuksen yhteydessä pystytään tarkastamaan pinnan laatu, sillä puutteet tulevat välittömästi näkyviin. Näin säästetään aikaa ja vältetään turhaa materiaalinkulutusta. Nopean reaktion ansiosta vedeneristeen paksuutta voidaan helposti kasvattaa 1:stä 6 millimetriin. [8.]
Ruiskutuksen yhteydessä voi tuulen mukana kulkeutua ruiskutussumua (Kuva 11) lähellä oleville pinnoille, joten esimerkiksi ikkunat on hyvä suojata roiskeilta muovikalvolla.
MasterSeal M 811 tulee levittää suositetuissa lämpötiloissa ja annetuissa suhteellisen
kosteuden rajoissa. Levityksen aikana alustan lämpötilan tulee olla vähintään 3 astetta
yli kastepisteen. [8.]
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Pinnoitetta levitetään normaalisti 2,0-2,5 kg/m², joka vastaa noin. 2,0-2,5 mm paksuutta.
Yksityiskohdissa ja pinnan tasaisuudesta riippuen menekki voi olla suurempi, jopa 4,0
kg/m² tai enemmän. [8.]
Ruiskutusta tehdessä urakoitsijan tulee käyttää normaalin suojavarustuksen lisäksi
myös hengityssuojaimia ja suojakäsineitä. Hyvin ilmastoidussa tilassa on käytettävä
hiukkas-hengityssuojainta (P2) ja kun työskennellään huonosti ilmastoidussa ja ahtaassa tilassa, ruiskuttajan ja avustajien on käytettävä happilaitteilla varustettua suojakypärää. [8.]

Kuva 11. Vedeneristeen ruiskutus. (Pärnänen, 7/2019)
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4

4.1

Vertailu

Soveltuvuus

Saumattomuus
Polyurea-hybridi pinnoite saadaan ruiskuttamalla saumattomaksi, joten koko pinnoitettava rakenne saa täyden suojan, eikä heikkoja saumakohtia ole. Vedeneristystöissä saumattomuudella on erittäin tärkeä merkitys.
Polyurea-hybridi on erinomainen ratkaisu hankalan muotoisten pintojen vedeneristämiseen, sen ruiskutettavuutensa ansiosta ja sillä on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa vedeneristää esimerkiksi viemäreiden läpiviennit, ylösnostot, kaivot ja liittymät muihin rakenteisiin. [6.]
Bitumikermejä asentaessa hankaliin kohtiin aiheutuu usein epäjatkuvuuksia, joissa bitumikermien yleisimmät ongelmat esiintyvätkin, kun vedeneriste ei ole täysin yhtenäinen.
Myös alustan ja kermin väliin voi jäädä ilmakuplia, jos kermiä ei ole saatu tarttumaan
kunnolla vaikean muotoiseen alustaan jäykästä työstettävyydestään johtuen.
Työskentelyolosuhteet
Polyurea-hybridin toinen komponentti, isosyanaatti, reagoi erittäin herkästi veden
kanssa, joten polyurea-hybridiä ei voida asentaa muulle kuin kuiville pinnoille (Kuva 12).
Bitumikermit eivät reagoi yhtä herkästi kosteudelle kuin polyurea-hybridi, mutta vesi voi
kuitenkin heikentää kermin tartuntaa alustaansa, joten sitä ei suositella asennettavan
kosteille pinnoille.
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Kuva 12. Pinnoitusalustaan jääneen veden aiheuttama halkeama polyurea-hybridi pinnoitteessa (Pärnänen 6/2019)
Elastisuus
Bitumikermin ja polyurea-hybridin elastisuudessa on suuri ero, kun bitumikermin venymä
on 25%, niin polyurea-hybridin venymä on jopa 485%. Lisäksi halkeamien silloituskyky
on polyurea-hybridillä huomattavasti bitumikermejä parempi sen viskoelastisuutensa
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ansiosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että materiaalin on pystyttävä venymään 0 millimetristä
alkaen muutama millimetri. Halkeamien silloitusta tarvitaan erityisesti betonipinnoilla,
koska betoniin saattaa tulla useankin millimetrin halkeama vedeneristyksen jälkeen. [6
& 8.]
Paloturvallisuus
Polyurea-hybridillä tehtäviin pinnoitetöihin ei tarvita lainkaan tulitöitä, jonka vuoksi se on
erittäin turvallinen tuote muun muassa kattojen vedeneristämiseen koska siitä ei synny
paloriskiä. Tuotteen käyttöä voidaan siten pitää paloturvallisempana kuin bitumikermien
käyttöä. Bitumikermien asennukset tehdään usein hitsaamalla nestekaasupolttimella,
josta syntyy paloriski.
Polyurea-hybridi ja bitumikermi saavuttavat kummatkin paloluokan BROOF(t2), joten tuotteet ovat tällöin itsestään sammuvia, eli eivät ylläpidä paloa. [8.]
Nopeus
Sääolosuhteet vaikuttavat polyurea-hybridin käytön nopeuteen. Tuote on huomattavasti
nopeampi vedeneristysvaihtoehto säiden ollessa suotuisat. Polyurea-hybridiä voidaan
ruiskuttaa satoja neliömetrejä päivässä, mutta sateiden sattuessa kohdalleen voi työvaiheen aloitus viivästyä, kunnes sääolosuhteet ovat suotuisat. Nopean kuivumisensa ansiosta, voidaan kohde ottaa käyttöön välittömästi ruiskutuksen loputtua.
Bitumikermien asennuksessa on työvaiheita, joita ei polyurea-hybridin asennuksessa
ole: esimerkiksi ylösnostot pitää kiinnittää mekaanisilla kiinnikkeillä, joka hidastaa asennustyötä verrattuna polyurea-hybridiin. Bitumikermien asennustyö ei kuitenkaan ole yhtä
herkkä sääolosuhteiden vaihtelulle kuin polyurea-hybridi.
Edellä mainittu sääolosuhteiden vaikutus on luonnollisesti vähäinen, jos eristystyö tehdään sääsuojattuna. Esimerkiksi siltakansien vesieristystöissä tämä on vakiintunut työtapa. [11.]
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4.2

Työsaavutus

Tässä luvussa esitellään työmenekkivertailu. Vertailussa on otettu huomioon vain vedeneristeen asennukseen käytetty aika, pois lukien betoniliiman poisto. Bitumikermien
osalta menekit on laskettu maanpaineseinien kohdalla siten että, kun maanpaineseinä
on pohjaveden pinnan alla, käytetään kaksinkertaista bitumikermiä ja pohjaveden pinnan
yläpuolella käytetään yksinkertaista bitumikermiä. Pihakansilla käytetään kolminkertaista bitumikermiä. Polyurea-hybridin osalta käytetään samaa 3 millimetrin kerrosvahvuutta kaikissa kohdissa.
Polyurea-hybridin asennukseen käytetty aika on otettu NCC:n Fredriksbergin työmaan
kulunhallintajärjestelmästä, joka seuraa jokaisen työntekijän viettämää aikaa työmaalla.
Bitumikermien asennus menekit on otettu ratu-kortistosta. Taulukon mukainen bitumikermien työmenekki on siis teoreettinen. Bitumieristystyön selkeydestä johtuen työmenekit ovat todennäköisesti varsin luotettavat. [11.]

Vedeneristykseen kuluva aika työvuoroina (2RAM)
5,9

Maanpaineseinät 1094m2

14,7

2,4

Pihakansi 662m2

8,7

0

2

4

Polyurea-hybridi

6

8

10

12

14

16

Bitumikermi

Kuva 13. Vedeneristykseen kuluva aika työvuoroina kahdelta rakennusammattilaiselta.
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4.3

Kustannukset

Maanpaineseinät

Pihakannet

Polyurea-hybridi

28,2 €/m2

28,2 €/m2

Bitumikermi

15 €/m2

31 €/m2

Hinnat ovat tarjousvertailuhintoja ja ne sisältävät betonipinnan liimanpoiston. Bitumikermien asennukseen liittyy yleensä useampi työvaihe kuin polyurea-hybridin asennukseen. Esim. bitumikermien ylösnostojen paikallaan pysyminen on varmistettava yläreunasta mekaanisilla kiinnikkeillä, kun taas nestemäisenä levitettävän polyurea-hybridin
ylösnostoissa ei mekaanisia kiinnikkeitä tarvita. Tästä johtuen bitumikermien asennuksen hinta nousee kalliimmaksi pihakansien osalta kuin polyurea-hybridin.
Tarjousvertailuhinnat on laskettu siten, että pihakansilla käytetään kolminkertaista kermieristystä, maanpaineseinissä käytetään pohjavedenpinnan alla kaksinkertaista bitumikermiä ja pohjavedenpinnan yläpuolella yksinkertaista bitumikermiä. Polyurea-hybridin
osalta maanpaineseinissä ja pihakansissa käytettiin samaa kerrosvahvuutta.
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5

Yhteenveto

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä tapauksissa ruiskutettavan vedeneristeen, tässä tapauksessa polyurea-hybridin käyttö on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Menetelmänä työssä toteutettiin vertaileva kirjallisuustutkimus, joka kokosi polyurea-hybridin ja toisen, tällä hetkellä työmailla yleisemmin käytettävän vedeneristeen,
bitumikermin erot soveltuvuuden, aikataulun sekä kustannusten osalta. Opinnäytetyön
kokeellinen osuus toteutettiin NCC Suomi Oy:n Fredriksbergin BC-toimistorakennuksen
työmaalla.
Soveltuvuuden osalta voidaan todeta, että polyurea-hybridillä ja bitumikermeillä saadaan
kummallakin oikein asennettuna vedenpitävärakenne aikaiseksi. Vedeneristysratkaisua
valittaessa on oleellista arvioida materiaalien hyötyjä ja haittoja, esimerkiksi soveltuvuutta tietyn muotoisille pinnoille, ylösnostoja, läpivientejä ym. sekä vedeneristyksen
aloitusajankohtana vallitsevia asennus olosuhteita. Polyurea-hybridi reagoi huomattavasti herkemmin veden kanssa kuin bitumikermit, joten sitä ei voida asentaa muuta kuin
kuiville pinnoille.
Aikataulun puolesta polyurea-hybridin käyttöä arvioitiin opinnäytetyön kohdetyömaalla
maanpaineseinien ja pihakansien osalta. Bitumikermien osalta aikataulua tarkasteltiin
ratu-kortistosta saatavilla menekeillä. Tässä kohteessa polyurea-hybridin käyttö maanpaineseinien vedeneristeenä oli teoriassa 149% nopeampaa kuin se olisi tullut kestämään bitumikermejä käytettäessä. Pihakansien osalta polyurea-hybridin käyttö oli teoriassa 263% nopeampaa tässä kohteessa kuin mitä se olisi ollut bitumikermejä käytettäessä. Kokonaisuudessaan polyurea-hybridin käyttö tuli kohteessa melkein kolme kertaa
nopeammaksi, kuin mitä se olisi kestänyt bitumikermejä käytettäessä. Polyurea-hybridin
käyttö voidaan siis todeta aikataulullisesti hyvin kannattavaksi.
Polyurea-hybridin ja bitumikermien käytöstä syntyviä kustannuksia vertailtiin kohdetyömaan saamien urakkatarjousten pohjalta. Tarjoukset sisälsivät kustannukset sekä
maanpaineseinien, että pihakansien osalta. Kustannusten osalta voidaan todeta, että
maanpaineseinien tekeminen polyurea-hybridillä tuli kohteessa teoriassa maksamaan
88% enemmän, kuin mitä se olisi tullut bitumikermeillä tehtynä. Tämä johtuu siitä, että
maanpaineseinissä oltaisiin käytetty päänsääntöisesti vain yksinkertaista bitumikermiä.
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Pihakansien osalta polyurea-hybridin käyttö tässä kohteessa tuli maksamaan 10% vähemmän, kuin mitä se olisi maksanut bitumikermeillä tehtynä, johtuen siitä, että pihakansilla olisi käytetty kolminkertaista bitumikermieristystä. Polyurea-hybridiä käytettiin sama
3 millimetrin paksuinen kerros niin pihakansilla, kuin maanpaineseinissäkin. Kokonaiskustannusten osalta polyurea-hybridin käyttö vedeneristysmateriaalina tuli noin 20% kalliimmaksi kuin, mitä se olisi maksanut bitumikermeillä tehtynä.
Opinnäytetyön aikana toteutetun vertailevan kirjallisuustutkimuksen sekä kokeellisen
osuuden pohjalta voidaan todeta, että polyurea-hybridin käyttö vedeneristemateriaalina
pihakansilla ja maanpaineseinissä on kokonaistaloudellisesti kannattavampaa kuin bitumikermien käyttö. Kustannuksissa ei synny niin merkittävää eroa miksi polyurea-hybridiä
ei kannattaisi käyttää vedeneristysmateriaalina, kun ottaa huomioon tuotteen nopean
asennustavan, joka on noin kolme kertaa nopeampi, saadaan aikataulun puolesta merkittävä ajallinen säästö. Näin ollen tulee polyurea-hybridin käyttö helpottamaan jo valmiiksi kiireisiä työmaiden valmistumisaikatauluja.
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