Blowerproof Liquid Brush tiivistysmassa
levitetään 50 mm tasoitteen päälle

PU-vaahto

50

Ikkunapenkki

Julkisivu
Ilmarako
Lämmöneriste
Kantava seinä
Sisäpinnan laastikerros

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Ikkuna-seinäliitos

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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50

Julkisivu
Ilmarako
Lämmöneriste
Kantava seinä
Sisäpinnan laastikerros
Blowerproof Liquid tai Blowerproof Liquid Brush
tiivistysmassa.
vähintään 50 mm levitys molemmille puolille

50

50

Puinen kotelointi

Kanavoinnit

50

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Tekniikkakotelo

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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Julkisivu
Ilmarako
Lämmöneriste
Kantava seinä
Sisäpinnan laastikerros

100

Blowerproof Liquid tai Blowerproof Liquid Brush tiivistysmassa
Vähintään 100 mm lattiatason alle
Vähintään 50 mm betonlaatan päälle

+ 0.00

Lattiapäällyste
Tasoite
Lämmöneriste
Polyeteenkalvo
Maaperä

Betonipalkki

50

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Lattian ja seinän liittymä

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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floorfinish (outside)
tile carriers
roofsealing
thermic insulation
vapour barrier
inclined concrete
sill
vaults plus pressure layer
waterproofing

sprayed insulation foam
window tablet

(inside) plasterfinish
insulating building block

Blowerproof Liquid or Blowerproof Liquid Brush airtight coating.
floorfinish
screed
vaults plus pressure layer
(inside) plasterfinish

50

100

50

100

100

Blowerproof Liquid or Blowerproof Liquid Brush
airtight coating.
minimum 100mm to be applied on the vaults

Blowerproof Liquid or Blowerproof Liquid Brush
airtight coating.
minimum 100mm to be applied on each side

Blowerproof Liquid or Blowerproof Liquid Brush
airtight coating.
minimum 50mm to be applied under false ceiling
(inside) plasterfinish
bricks
(inside) plasterfinish

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

detail
wall/window (terrace) connection

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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100

Tillikatto
Puinen aluskate
Hengittävä aluskate
Lämpöriste
Kosteussulku
Puupalkki
Kipsilevy

Blowerproof Liquid tai Blowerpoof Liquid Brush
tiivistysmassa.
Kosteussulku vähintään 100 mm laastipinnalle

50

Blowerproof Liquid tai Blowerproof Liquid Brush
tiivistysmassa, minimi 50 mm betonille

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Blowerproof kosteussulkuna, savupiipun liitos

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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Vedeneirstyspinnoite
Lämpoeriste
Kosteussulku
Betonipinta -kaato vähintään 2 cm per metri
Holvi
(sisäipuoli) laastitasoitus
Eristetty harkkorakenne

100

100

Blowerproof Liquid tai Blowerproof Liquid Brush
tiivistysmassa
vähintään 100 mm levitys molemmille puolille

Julkisivu
Ilmarako
Lämmöneriste
Kantava seinä
(sisäpuoli) laastipinnoitus

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Seinän ja betoninpinnan liittymä

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto
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Ikkunaprofiili

Blowerproof Liquid tai Blowerproof Liquid Brush
tiivistysmassa

50
VAAKALEIKKAUS

50

Ikkunaprofiili

PYSTYLEIKKAUS

”Päiväys: 31/05/2017 - Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen
käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos
epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet
valmistetaan aina noudattaen erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ tiedotteesta.
(24.5.2017; versio 1; PR).”

PROJEKTI
AIHE

yksityiskohta
Seinän ja lattian liittymä

piirustus numero
Päivämäärä
tarkistus
asteikko
muoto

7
27.12.2019

Imported to Finland by:
Betton Oy | Finland
Fallåker 1 D, 02740 Espoo
+358 400 461409
juha.tamminen@betton.fi
www.betton.fi

1/5
A4

