
 

 

 
PRO VEDENERISTEKYNNYS 

 

TUOTEKORTTI 
 

Käyttötarkoitus  

Pro Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu 

kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on lattiakaivo ja 

vesieristys. 

 

Edut  

• Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta 

suositusten mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan 

kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on 

lattiakaivo, on vedeneristeen noustava jatkuvana 

vähintään 15 mm valmiista lattiapinnasta. 

Ympäristöministeriön ohje rakennusten 

kosteusteknisestä toimivuudesta 2020. 

• Kynnyksen korko on määräysten mukainen. 

Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua 

vain 20 mm. Valtioneuvoston asetus rakennuksen 

esteettömyydestä (241/2017) 4 § Ovet 

• Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se 

on paremmin kosteudelta suojassa. 

• Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava 

tuuletusrako. 

• Kynnys mahdollistaa liikuntasauman uivan parketin 

tai laminaatin elämiselle. 

 

Valmistaja 

Panelia Woods Oy 

PL 14 (Nummelantie 84), 01801 Klaukkala 

puh. 010 315 2600 

www.paneliawoods.fi 

Laatu  

Pro Vedeneristekynnys on Suomessa valmistettu 

tuote. Pintaosan raaka-aine on laadukas 

valkotammi ja runko-osa on koivuvaneria. 

Kynnyksiä on saatavana lakattuina tai 

valkolakattuina. Kynnys on käsitelty 

vesiohenteisella lakalla, tämä on otettava 

huomioon, mikäli lakkapintaa joudutaan 

korjaamaan.   

Pro Vedeneristekynnystä voidaan valmistaa 

erikoismitoilla asiakkaan tarpeiden mukaan, joten 

sitä on saatavissa eri seinän vahvuuksille (68-150 

mm). 

Puu on luonnonmateriaali, jonka syykuvioinnissa, 

värisävyissä ja oksaisuudessa on vaihtelua. 

Luonnollinen puun värin vaihtelu vaaleasta 

tummanruskeaan on sallittua. 

 

Asennuksessa huomioitavaa 
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 korkomääräykset täyttyvät. 

 

Puhdistus  

Kynnyksen puhdistus tehdään samalla tavalla, kuin 

puuparketin pesu. Runsasta vedenkäyttöä on hyvä 

välttää. Puhdistusaineena voidaan käyttää 

parketinpesuainetta. 



 

 

Tekniset tiedot 

Koodi Tuote Materiaali mitat EAN-Koodi 

kpro9ky0 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY0 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999132 

kpro9ky0vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY0 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 6417364999149 

kpro10ky0 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY0 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999026 

kpro10ky0vl Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY0 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999019 

kpro9ky2 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY2 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999170 

kpro9ky2vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY2 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 6417364999187 

kpro10ky2 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY2 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999057 

kpro10ky2vl Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY2 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999064 

kpro9ky35 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY3,5 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999194 

kpro9ky35vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY3,5 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 6417364999200 

kpro10ky35 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY3,5 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999071 

kpro10ky35
vl 

Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY3,5 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999088 

kpro9ky5 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY5 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999217 

kpro9ky5vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY5 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 6417364999224 

kpro10ky5 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY5 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999095 

kpro10ky5vl Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY5 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999101 

kpro9ky7 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY7 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999231 

kpro9ky7vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY7 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 
 

6417364999248 

kpro10ky7 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY7 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999118 

kpro10ky7vl Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY7 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999125 

kpro9ky12 Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY12 tammi lakattu 22x92x907 mm 6417364999156 

kpro9ky12vl Pro vedeneristekynnys M9 22x92x907 KY12 tammi 
valkolakattu 

22x92x907 mm 
 

6417364999163 

kpro10ky12 Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY12 tammi lakattu 22x92x1010 mm 6417364999033 

kpro10ky12
vl 

Pro vedeneristekynnys M10 22x92x1010 KY12 tammi 
valkolakattu 

22x92x1010 mm 6417364999040 

kky12in Pro vedeneristekynnys INVA M10 22x102x1010 
KY12  (pintakynnyksessä viiste) 

tammi lakattu 22x102x1010   
mm 

 

 

 


