
Huokoiset imevät seinäpinnat pohjustetaan 1:3 vedellä 
ohennetulla Casco Pohjuste 3698:lla leveällä siveltimellä tai harjalla. 
Pohjusteen tulee kuivua 1-2 tuntia ennen vedeneristämistä.

Levitä AquaStop 3635 Vedeneristettä pystynurkkiin ja levysaumoihin 
telalla/siveltimellä. Paina Vedeneristenauha 3647/3648 välittömästi 
tuoreeseen eristeeseen ja telaa tai sivele heti vedeneristettä päälle, niin että 
nauha kastuu läpi.
Putkiläpivientien kohdalla käytetään Putkiläpivientikappale 3638:aa tai 
Lattiakaivoläpivienti 3626/3646:sta leikattua kappaletta.
Sovita läpivientikappale niin, että pala saadaan korotettua putken kaulalle. 
Levitä AquaStop Vedeneristettä putken ympärille. Poista läpivientikappaleesta 
tarrakiinnitystaustan suojapaperi ja kiinnitä putkiläpivientikappale paikoilleen. 
Levitä toinen kerros läpivientikappaleen päälle ja anna kuivua.

Seinäpinnoille telataan tai levitetään hammastetulla lastalla (1,5- 2 mm 
hammastus) kauttaaltaan ensimmäinen kerros Vedeneriste AquaStop 3635:a 

2) vähintään (0,2 l/m ja annetaan kuivua 1-3 h. Toinen kerros vedeneristettä 
2  (0,2 l/m ) telataan tai levitetään kauttaaltaan seinäpinnoille kuivuneen 

vedeneristeen päälle.
Lastalevitysmenetelmällä tasoitus tehdään siveltimellä tai sileällä lastalla. 
Valmiin vedeneristepinnan annetaan kuivua vähintään 12 tuntia ennen 
laatoittamista.

Seinä laatoitetaan Multifix 4141 Saneerauslaattalaastilla ennen lattian 
vedeneristystyön aloittamista, jotta lattian vedeneristyskerros ei vaurioidu. 
Mikäli käytät ns. aloitusrimaa apuna laatoituksen alarivillä, aloita laatoitus 
toiseksi alimmalta laattariviltä vähintään 10 cm lattiasta.
Seinälaatoituksen jälkeen pohjustetaan huokoiset/imevät lattiapinnat 
(tasoite/betoni) 1:3 vedellä ohennetulla Casco Pohjuste 3698:lla leveällä 
siveltimellä tai harjalla. Pohjusteen tulee kuivua 1- 2 tuntia ennen 
vedeneristystyön aloittamista.

Lattian vedeneristäminen aloitetaan lattian ja seinän välisten kulmien 
eristämisestä. Levitä AquaStop 3635 Vedeneristettä runsaasti lattian ja seinien 
rajakohtiin. Paina Vedeneristenauha 3648/3647 kulmaan välittömästi (50 mm 
seinäpinnalle 50 mm lattiapinnalle) tuoreeseen vedeneristeeseen. Levitä 
vedeneristettä nauhan päälle niin, että se kastuu läpi. Sisänurkkiin leikataan 
nauhasta kulmapala 100 x 100 mm. Ulkonurkkiin taitetaan kulmapala ja 
leikataan auki. Samalla peitetään seinäpinnoilta mahdolliset 
laatoitusaloitusriman reiät.
Kaivon kohdalle asennetaan tarrapintainen Casco 
Lattiakaivoläpivientikappale 3626/3646 tuoreeseen vedeneristeeseen.

Levitä AquaStop 3635  Vedeneriste telalla tai hammastetulla lastalla (2- 3 mm 
2

hammastus) alustaan (0,4 l/m ) kertaalleen. Anna ensimmäisen 
kerroksen kuivua 3-6 h. Levitä toinen kerros AquaStop Vedeneristettä 

2(0,4 l/m ) kuivuneen kerroksen päälle ja anna kuivua 12 tuntia ennen 
laatoitusta. Lastalevitysmenetelmällä tasoitus tehdään sileällä lastalla tai 
siveltimellä. Levitettäessä vedeneristettä kaivokappaleen päälle tulee 
varmistua, ettei liiallinen kalvonpaksuus estä kiristysrenkaan asentamista.

Vedeneristeen kuivuttua ja ennen laatoitusta leikataan kaivon kohdalle 
halkaisijaltaan noin. 50 mm kaivoa pienempi reikä ja asennetaan 
vedeneristeen helma kaivoon tiiviisti kiristysrenkaan avulla sekä leikataan 
ylimääräinen helma pois.

Seinästä puuttuva alarivin laatoitus, lattialaatat ja lattiakaivon neliökansi 
kiinnitetään vedeneristeen päälle Multifix 4141 Saneerauslaattalaastilla. 
Multifix Saneerauslaattalaastin annetaan kuivua 2-5 vrk ennen saumausta. 
Laattojen saumaus seinä- ja lattiapinnoilla tehdään 
Casco Decor Saumauslaastilla. Elastinen saumaus, seinien kulmat, 
seinien ja lattian rajapinnat tehdään Casco Saniteettisilikonilla.

Lattialämmitysjärjestelmät asennetaan aina vedeneristeen alapuolelle
valmistajien ohjeiden mukaan. 
Lattialämmityskaapelit tasoitetaan Casco ThermoPlan 3652 lattialämmitys-
tasoitteella tai Casco KombiRapid 3729 tasoitteella.  
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AquaStop vedeneristysjärjestelmä
Ennen työn aloittamista:   1.Tarkistettava, että rakennekosteus on alle 90 % Rh anturimittarilla mitattuna.
                                                    2.Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja tasainen. Betonialustalta on poistettava sementtiliima.
                                                       Alustaksi soveltuu betoni, muurattu rakenne, märkätiloihin soveltuva rakennuslevy tai tasoite. Filmivaneri ei ole soveltuva alustamateriaali.
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Casco AquaStop on korkealuokkainen yksikom-
ponenttinen vedeneriste. AquaStop on tarkoitettu 
märkätilojen vedeneristykseen sisällä. AquaStop ei 
kovetuttuaan reagoi veden kanssa. AquaStopin 
levittäminen on helppoa, tuote on liuotinvapaa ja 
erittäin joustava. Kovettumaton tuote voidaan pestä 
pois vedellä. Casco AquaStop vedeneristysjärjestel-
mällä on VTT:n sertifikaatti Nro C165/01 / 
pintarakennejärjestelmä sertifikaatti 177/02.
Vedeneristysjärjestelmä  koostuu: Casco pohjus-
teesta 3698, AquaStop vedeneristeestä 3635,  
Vedeneristenauhasta 3647/3648, Lattiakaivoläpi-
vientikappaleesta 3626/3646 ja Putkiläpivientikap-
paleesta 3638, Multifix kiinnityslaastista 4141,
Decor saumalaastista ja Casco saniteettisilikonista.

Tuotetiedot:

Tuotenumero: 3635

Koostumus: Akryyliperustainen dispersio

Väri: Vaaleanharmaa

Työvälineet: Leveä sivellin, hammaslasta, 
tela ja mattoveitsi

Menekki:
Seinäpinnat (10 l = n. 25 m², 14 l = n. 36 m²)
Ensimmäinen käsittely n. 300 g/m² tai 0,2 l/m²
Toinen käsittely n. 300 g/m² tai 0,2 l/m²

Lattiapinnat (10 l = n. 12,5 m², 14 l = n. 18 m²)
Ensimmäinen käsittely n. 600 g/m² tai 0,4 l/m²
Toinen käsittely n. 600 g/m² tai 0,4 l/m²

Kuivumisaika: (+20ºC, RH 60%)
Seinät 1 h (ensimmäinen kerros)

3 h (toinen kerros)

Lattiat 2 h (ensimmäinen kerros)
6 h (toinen kerros)

Laatoitettavissa: (+20ºC, RH 60%)
n. 12 h kulutta vedeneristyksestä

Varastointi: 12 kuukautta avaamattomassa 
pakkauksessa. Ei saa jäätyä.

Astiakoot: 1 l (1,6 kg)
5 l (8 kg)
10 l (16 kg)
14 l (22 kg)

Tekniset tiedot:

Casco AquaStop 

Vedeneriste

Kaakeleiden ja klinkkereiden 
saumaamiseen sisä-ja ulkotiloissa. 
Hienojakoinen, suihkutiivis sauma-
laasti 2-6 mm saumaleveyksille. 

2
Menekki: n. 0,5 kg/m

Pakkaus: 3 kg ja 15 kg

Marmorinvalkoinen

4150

Valkoinen

4186

Valeanruskea

4187

Vaaleansiniharmaa

4146

Esitteen värisävyt ovat suuntaa antavia.

Saumalaastien värisävyt

Erikoissementteihin ja dispersioihin 
perustuva korkealuokkainen, 
valumaton saneerauslaasti kaake-
leiden ja klinkkereiden kiinnittä-
miseen ulko- ja sisätiloissa.

Menekki: n.1,7- 2,5 kg/m²
alustasta ja laatasta riippuen

Pakkaus: 5 kg, 15 kg, 25 kg

Multifix kiinnityslaasti

Casco Saniteettisilikoni on 
korkealuokkainen neutraalisilikoni 
kosteiden tilojen tiivistykseen ja 
saumauksiin. 
Homesuojattu. Värisävyt sopivat 
Cascon Dekor Saumauslaasteihin.

Menekki: n. 12 m / patruuna
(5x5 mm sauma)

Pakkaus: 0,3 l

Erityisesti lattialämmityskohteisiin
tarkoitettu erikoislattiatasoite,
sisä- ja ulkokäyttöön. 
Kaseiiniton.

Kerrospaksuus: 3-40 mm

Menekki: n. 1,8 kg/mm/m²

Pakkaus: 25 kg

Lattia- ja seinätasoite erityisesti
märkätilojen tasoituksiin, veden-
eristys / laatoitus pohjille,
sisä- ja ulkokäyttöön
Päällystettävissä 24 h

Kerrospaksuus: 1-10 mm (20 mm)

Menekki: n.  

Pakkaus: 25 kg

1,2 kg/mm/m²

Harmaa

4196

vaaleansininen

4119

Hiekanbeige

4198

vaaleanvihreä

4188

Ruskea

4197

Vaaleanroosa

4147

Musta

4195

Vaaleankeltainen

4191

Terrakotta

4110

Tummanharmaa

4109

Saniteettisilikoni

Decor saumalaasti

ThermoPlan

BetoPlan
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