
 
 
 
THOROSEAL®  FX110 
 
Elastinen, sementtipohjainen vedeneristysjärjestelmä  
betonille ja muuratuille rakenteille. 
 
 
 
 
 
 
Yleistä 
 
THOROSEAL FX110 osa 1 on sekoitus Portland-
sementtejä, tarkoin valittuja lisäaineita ja runkoaineksia. 
Tuote sekoitetaan nestemäisen THOROSEAL FX110 
osa 2:n kanssa, joka sisältää akryylihartseja kopoly-
meerejä nestemäisenä. Näin saadaan helposti harjatta-
va tai ruiskutettava pinnoita. 
Kuivuttuaan tuote on joustava suojapinnoite. 
 
Käyttöalue 
 

• Vedeneristeeksi rakenteille, joissa esiintyy liik-
kumista ja halkeilua. 

• Osana THORO:n vedeneristysjärjestelmää 
maanpinnan alapuolisiin tiloihin, joissa on kos-
teutta tai rakenteissa liikkumista. 

• Suojaamaan rakennetta vedeltä ja suoloilta. 
• Vesieristämään parvekkeita, kylpyhuoneita, 

uima-altaita, siltojen reunapalkkeja, maatukia 
ja maanalaisia rakenteita. 

• Tuote on juomavesihyväksytty* 
• Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, positiivista ja 

negatiivistä vedenpainetta vastaan. 
        (*) tarkista paikalliset määräykset juomavesihyväk-
synnöistä 
 
Edut 
 

• Kestävä 
• Erinomainen silloittavuus 
• Säilyttää elastisuutensa myös upporasitukses-

sa. 
• Pakkasenkestävä 
• Hengittävä 

 
• Kustannuksia säästävä 
• Helppo tapa käsitellä halkeamia ja saumoja 
• Nopeasti levitettävä harjalla tai ruiskuttamalla 

 
• Helppokäyttöinen 
• Voidaan levittää kostealle pinnalle 
• Ohut kerros riittää 
• Työkalut voidaan pestä vedellä 

 
• Ympäristöystävällinen 
• Ei sisällä liuottimia, turvallinen käsitellä ja käyt-

tää 
 
Tekniset tiedot 
 
Normaalit arvot(a) 
 

Maksimi raekoko 0.5 mm 
 
Veden tunkeutuminen 0.01 kg/m2 x h-0.5 

(EN 1062-3) 
Kestää negatiivistä vedenpainetta1.0 bar 
 
Kestää positiivista vedenpainetta 1.5 bar 
Hengittävyys - µH2O 586 
(DFT = 2.2 mm) 
(EN ISO 7783-1) 
 
Säärasitus  Läpäisee 
(EN 1062-11) 
 
Mekaaniset ominaisuudet 
Tartunta 28 vrk >0.8 N/mm2 

(EN 1542) 
 
Tartunta 28 vrk  >0.8 N/mm2 

Pakkas/sulatus (EN 13687-1) 
 
Halkeamien silloittavuus Luokka A2 
(EN 1062-7 –lämpötila: +23°C) 
 
Silloittavuus  Luokka B1 
(EN 1062- -lämpötila: +23°C) 
 
(a) tyypillisiä arvoja, testit tehty vakio-olosuhteissa 
+21°C 
 
Värit 
 
Vakiovärit harmaa ja valkoinen, tarkista värien saata-
vuus maahantuojalta. 
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EN 1504-2 
Elastinen sementtipohjainen vedeneristys- ja 

suojapinnoite 
Kulutuksen kesto Läpäisee 
Tartuntavetolujuus ≥ 0,8 MPa 
Vesihöyryn läpäisy Luokka I 
Veden imeytyminen w ≤0,1 kg/m2 x h-0,5 
Tarttuvuus 
-jäädytys/sulatus 
-vesisumutustesti 

 
≥ 0,8 MPa 
≥ 0,8 MPa 

Silloittavuus 
-staattinen 
-dynaaminen 

 
A2 (+23°C) 
B1 (+23°C) 

Säänkesto Läpäisee 
Paloluokka F 

Vaaralliset aineet Soveltuu 5.4 mukaan 



Menekki 
 
Jokainen kerros tarvitsee vähintään 1,2 kg jauhetta 
(osa 1) per m2. 
Menekki voi vaihdella voimakkaasti riippuen alustan 
karkeudesta. 
Jos käytetään erillistä THOROSEAL FX tukiverkkoa, 
menekki kasvaa n. 0,5 kg/m2. 
 
Pakkaus 
 
THOROSEAL FX110 osa 1 25 kg säkki 
THOROSEAL FX110 osa 2 7.5 l muovi 
THOROSEAL FX Verkko 50 m roll 
 (200 tai 1000 mm leveä) 
 
Varastointi 
 
Molemmat osat tulee säilyttää katettuna irti maasta. 
Suojaa tuotteet kosteudelta ja pakkaselta. Kierrätä 
pakkauksia niin, ettei  24 kk käyttöaika ylity astioiden ja 
12 kk säkkien osalta. Verkko säilytetään pystyssä. 
 
Levitys 
 
Alustan esikäsittely 
Pinnoitettavan alueen tulee olla puhdas ja ehjä. Poista 
kaikki lika, muottiöljy, vanhat pinnoitteet, orgaaninen 
kasvusto tai muu aines, joka saattaa heikentää tartun-
taa. Soveltuvia puhdistusmenetelmiä ovat korkeapaine-
pesu sekä hiekkapuhallus. Vältä mekaanista jyrsintää 
jos mahdollista. Puhdistuksen lopuksi tulee alusta 
huuhtoa puhtaalla vedellä ja näin poistaa kaikki irto-
aines. 
Staattiset halkeamat ja pultinreiät tulee avata ja paikata 
WATERPLUG:lla tai THORO STRUCTURITE-
korjauslaastilla. 
 
Sekoitus 
Märkätilavuus  ± 1.60 kg/dm3 

Käyttöaika  60 minuuttia 
Kuivumisaika  ± 150 minuuttia 
Nestemäärä  ± 7.5 litraa (7.1-7.9) 
THOROSEAL FX110 osa 2/25 kg osa 1 
 
THOROSEAL FX110 tulee sekoittaa koneellisesti käyt-
täen THORO EZ sekoitinta matalakierroksisella koneel-
la (400-600 kpm). ÄLÄ KÄYTÄ laattalaastisekoitinta. 
Sekoita 25 kg jauhetta (osa 1) nesteen 7,5 litraa kanssa 
(osa 2). Määrä saattaa vaihdella hieman, riippuen olo-
suhteista. Sekoita vähintään 3 minuuttia saadaksesi 
tasaisen koostumuksen. 
Anna laastin seistä n. 5 minuuttia ja sekoita uudelleen 
maks. 2 minuuttia. Lisää tarvittaessa nestettä tai jauhet-
ta saavuttaaksesi oikean koostumuksen. Älä ylitä suu-
rinta sallittua nestemäärää. Älä ylisekoita. Varmistaak-
sesi pinnoitteen värin tasaisuuden, käytä aina samaa 
nestemäärää. Huolehdi pinnoitettavan tilan tuuletukses-
ta jos tuotetta käytetään suljetussa tilassa. 
 
Käyttö 
Älä käytä THOROSEAL FX100:aa jäätyneillä alustoilla 
tai jos lämpötilan odotetaan putoavan alle +5°C seuraa-
van vuorokauden aikana. Vältä suoraa auringonpaistet-
ta. 
 

Kostuta alusta aina ennen käsittelyä. Voimakkaasti 
imevät alustat vaativat enemmän kostutusta kuin tiiviit. 
Varmista kuitenkin, ettei alustassa ole seisovaa vettä. 
Sekoitettu materiaali tulee käyttää 60 minuutin kulues-
sa. Lämpimät olosuhteet nopeuttavat kuivumista. 
 
Ensimmäinen kerros 
Harjaa, levitä lastalla tai ruiskuta laasti esikostutetulle 
pinnalle. Levitä laasti yhdensuuntaisin vedoin. Varmis-
ta, ettei kerrospaksuus jää liian ohueksi. Normaali ker-
rospaksuus on n. 1.0 mm. Jos laasti alkaa ”rullata”, älä 
lisää nestettä laastiin vaan kostuta pinnoitettavaa beto-
nia uudelleen. Ruiskutus ±4-6 mm suuttimella ja 3.0-5.0 
barin paineella riippuen ruiskun ominaisuuksista. 
 
Vahvistaminen THOROSEAL FX-verkolla 
Silloittavuusominaisuuksia voidaan vielä parantaa 
asentamalla halkeama-alueille THOROSEAL-verkko, 
näin saavutetaan EN 1062-7 vaatimustaso. 
THOROSEAL FX-verkko voidaan asentaa halkeamien 
tai saumojen päälle, myös koko pinnoitettava alue voi-
daan kattaa verkolla. 
 
THOROSEAL FX-verkko asennetaan ensimmäiseen 
kerrokseen THOROSEAL FX 110, 0,5 mm:ä pinnasta. 
Tämän jälkeen levitetään heti lisää materiaalia verkon 
päälle n. 1,2 kg/m2. Varmista, että verkko on vähintään 
200 mm leveä kun käsitellään halkeamia tai saumoja. 
 
Toinen kerros 
Anna ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään 6 tuntia 
20°C lämpötilassa ennen toisen kerroksen levitystä. 
Matala lämpötila tai korkea kosteus saattavat hidastaa 
kuivumista. Pinnan kostutus on sallittua vain erittäin 
kuumissa olosuhteissa. Poista mahdollinen kondenssi-
vesi pinnoilta. 
Pinnan tulee olla vapaa vedestä. Harjaa, telaa tai ruis-
kuta laasti pinnalle 90° kulmassa ensimmäiseen ker-
rokseen nähden. Kun tahdotaan sileä pinta, levitetään 
toinen kerros lastalla. 
 
Kuivuminen 
Kuumissa tai erityisen kuivissa olosuhteissa erillinen 
suojaus on suositeltavaa. Kylmissä olosuhteissa tulee 
pinnan antaa kuivua pidempään. THOROSEAL 
FX110:n tulee saada kuivua vähintään 7 vrk ennen 
vesiupotusta. Viileässä kuivumisaika on pidempi. Lisä-
tuuletus tai lämmitys voivat nopeuttaa kuivumista. ÄLÄ 
käytä kosteudenpoistajia kuivattamiseen. 
 
Roiskeiden poisto 
Kovettumaton materiaali voidaan poistaa vedellä. 
 
Maalaus 
Älä maalaa THOROSEAL FX110 kellareissa tai alueilla, 
joissa siihen kohdistuu negatiivinen vedenpaine. Kuival-
le pinnalle voidaan maalauksen jälkeen käyttää 
THOROLASTIC-maalia. Älä koskaan käytä liuotinpoh-
jaisia maaleja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Käyttöturvallisuus 
 
THOROSEAL FX110 jauhe on sementtipohjaista ja 
siksi saattaa ärsyttää ihoa tai silmiä. Suojakäsineiden, -
lasien ja hengityssuojainten käyttöä suositellaan. 
THOROSEAL FX110 neste ei ole myrkyllistä, mutta sitä 

ei pidä nauttia sisäisesti, koska tuote sisältää akryylipo-
lymeerejä. Roiskeet iholta tai silmissä tulee poistaa 
välittömästi vedellä. Jos tuote on nielty, juo vettä tai 
maitoa. Ota yhteyttä lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedot 
on saatavilla molemmista tuotteista pyynnöstä.  

	  

THORO    Edustaja:  
BASF Construction Chemicals Belgium NV  Betton Oy 
Nijverheidsweg 89   Juhana Herttuan puistokatu 4, 
B-3945 Ham    20200 Turku 
www.thoro.com    puh. (02) 2844 770 
Tel. +32 11 34 04 32   www.betton.fi 
Fax +32 14 81 32 10 
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569 
RPR/RPM Hasselt 

 
Huomioitavaa: vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdo-
tukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska käyttöolosuhteet ovat yrityksemme valvonnan ulkopuolella. 
On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Tämä esite korvaa tästä tuotteesta aiemmin 
annetun informaation. 


