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KOSTEAN TILAN TUOTTEET 
   - Vedeneristekynnykset 
   -  PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan 
 
VEDENERISTEKYNNYKSET 
Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys. Se mahdollistaa vedeneristeen nousun 
lattiapinnasta suositusten mukaisesti.  
Kynnys myös mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran. Kynnystä voi käyttää, vaikka vastakkaisella puolella olisi 
laatta tai vastaava. 
Vedeneristekynnykset ovat tammea ja niitä on saatavana lakattuna tai valkolakattuna (K001 Super White / vahva valkolakkaus). 
 
Tuote on VTT:n testauksessa todettu hyvin kosteutta kestäväksi ja sille on myönnetty Sertifikaatti Nro VTT-C-11237-14, VTT:n 
testausselostus Nro VTT-S-03481-14.  
Tuote on patentoitu Patentti Nro FI124445.  
 
Nykysuositusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen noustava jatkuvana vähintään 15 
mm. valmiista lattiapinnasta.  
Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua vain 20 mm. Määräys (RakMk F1) 2.1.2. 
 
Olemme valmistaneet myös erikoismittaisia vedeneristekynnyksiä asiakkaan mittojen mukaan linjasaneerauskohteissa (suuremmissa 
määrissä). 
 

Asennuksessa kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). 
Kynnystä käyttämällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä 
seinää ja vedeneristekynnystä vasten. Alumiinilista peittää 
vedeneristemassan. Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa 
korottaa esim. metallisten aluslevyjen avulla (jos eristettävään tilaan 
tulee paksu laatta), mutta silloinkin on huomioitava, että yleiset 
määräykset täyttyvät. Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jonka 
vuoksi on tärkeää, että kynnys on suorassa. Ovikarmin ja kynnyksen 
väliin olisi hyvä jättää n. 2 mm rako, joka saumataan silikonilla. Näin 
estetään roiskeveden imeytyminen karmipuuhun. Mikäli karmia 
joudutaan lyhentämään, katkaistaan se alapäästä suoraa poikki. 
Asennustavan ansiosta oven ja kynnyksen väliin jää n. 15 mm rako, 
joka on ilmanvaihdon kannalta tärkeää. 

Asennusjärjestyksessä usein asennetaan kynnyksen keskiosa ensin, 
jolloin laatoitettaessa on huomioitava alumiinilistalle tuleva tila 
kynnyksen ja laatan väliin (tila johon vedeneriste nostetaan). Jotta 
alumiinilista peittäisi kynnyksen ja seinän välisen raon, voidaan 
asennuksessa alumiinilistan päitä muotoilla esim. peltisaksilla. 
Toisella puolella uivalle lattialle jätetään asennuksessa liikkumavara. 
Kiinnityslista kiinnitetään kynnykseen, jolloin parketti pääsee 
elämään. Tarvittaessa kiinnityslistaa voi työstää lattialle sopivaksi. 
Kiinnityslistan voi asennuksessa kiinnittää kynnysosaan myös 
ruuveilla, jolloin mahdollinen parketin vaihto onnistuu rikkomatta 
kynnyksen rakennetta. Ovikarmi asennetaan viimeisenä. Kynnys 
mahdollistaa oven aukeamisen (karmin asennuksen) molempiin 
suuntiin. 

Asennuksessa olisi hyvä nostaa vedeneriste myös karmin takana 
olevan runkorakenteen kulmaan. 
 
Kynnys voidaan asentaa myös laatoituksen jälkeen, silloin jätettävä 
asentamatta 1-2 riviä laattoja ja suojattava vedeneriste kynnyksen 
edestä. 
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Vedeneristekynnys 23/15x92x1010 parketille tammi lakattu. 
Kynnys koostuu kolmesta eri osasta: Kynnysosa, alumiinilista ja 
parketin kiinnistyslista (liikuntasaumalista).  
 
Asennettaessa kynnys lyhennetään oikean mittaiseksi huomioiden, 
että ovikarmi jää kynnyksen päälle. 

Vedeneristekynnys 23/8x92x1010 laminaatille tammi valkolakattu / 
K001 Super White / vahva valkolakkaus. 
Vahvalla valkolakalla saadaan puuosien väri yhtenäisemmäksi 
alumiinilistan kanssa. 

Vedeneristekynnys 23/15x92 (parketille) 

 
Vedeneristekynnys 23/8x92 (laminaatille) 

 
Vedeneristekynnys 23/3x92 (matolle). 
Tätä mallia voidaan käyttää myös muissa erikoisemmissa lattiamateriaali mitoissa,  
työstämällä kiinnityslistaa. 
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Vedeneristekynnyksen ja vakiokokoisen ovikarmin korkeus 

 
Vedeneristekynnys 27x30x1000 tammi lakattu. 
Kynnystä voidaan käyttää erilaisissa saneerauskohteissa. 
Asennuksessa kynnykselle lovetaan tila karmin alaosaan. 

Vedeneristekynnyksen 27x30 yhteyteen voidaan liittää päätelista 
19x30 (parketille) tai päätelista 13x30 (laminaatille). 
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PW ERIKOISKARMI, kosteaan tilaan. 
Erikoiskarmi on valmistettu kovapuusta ja pinta on erikoiskäsitelty. 
Karmi kestää kosteutta huomattavasti paremmin, kuin normaali 
maalattu mäntykarmi, jonka vuoksi sitä on suositeltavaa käyttää 
kosteissa tiloissa. 
Mallisuojattu, Hyödyllisyysmalli Nro: U20144082 . 

Ovikarmeja on saatavana lakattuna, valkolakattuna sekä valkoisena. 
Karmit soveltuvat myös korkeatasoisiksi välioven karmeiksi kaikkiin 
asunnon välioviin. 

Puun syy näkyy pintakäsittelyn jälkeen myös valkoisessa karmissa. 

OVITUOTTEITA KOSTEAAN TILAAN  
- PW Erikoiskarmi  
- Kosteantilan peitelistat 
- Vedeneristekynnys 



 

  

5 

Poikkileikkaus / rakennekuva vedeneristekynnyksen ja kosteantilan 
ovenkarmin asennuksesta. 

Vedeneriste liitetty karmiin. 

Testasimme erikoiskarmin kestävyyttä vedessä. Pintakäsitellyt palat 
tammikarmista ja peitelistasta olivat vedessä yhtäjaksoisesti 7 
vuorokautta. 

Pintakäsittely kesti muuttumattomana rankan vesikokeen. 
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Teimme myös testin, jossa vertasimme tavallisen valkoiseksi 
maalatun mäntykarmin ja valkoisen erikoiskarmin pintakäsittelyn 
kestävyyttä. Karmien palat olivat vedessä vuorokauden. 
Kuvassa näkyy kuinka vasemman puoleisen erikoiskarmin 
pintakäsittely kesti hyvin, kun taas tavallisesta mäntykarmista irtosi 
pinta. 

Maali ja kitti kuoriutuivat mäntykarmista irti isoina paloina. 
Kosteuden lisääntyessä mäntypuu turpoaa voimakkaammin, joka 
aiheuttaa pintakäsittelyn vaurioitumisen. 
Märässä tilassa päistä maalatut mäntykarmit ovat myös alttiita 
kosteusvaurioille. 

PW Erikoiskarmi on tehty tammesta ja sen kestävä liimarakenne ja 
erikoispintakäsittely tekee karmista hyvin kosteutta kestävän. 
Karmin valmistusmenetelmä on sama, kuin vedeneristekynnyksellä, 
joka on VTT:n hyväksytysti testaama sertifioitu tuote. 

Kuvassa valkoinen mäntykarmi tuulikaapissa, johon on ajan saatossa 
päässyt kosteutta. 
 
Erikoiskarmeja voidaan käyttää myös muissa tiloissa, jotka voivat 
altistua kosteudelle, näin vältyttäisiin karmien pintavaurioilta. 

 


