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Markatilakvnnvs 

Levytyksessa tulisi kayttaa kostean tilan levyja valmistajan ohjeen mukaisesti ja ovielementin kohdalla kostean tilan levyt tai 
sementtilevyt. Lattian vesieristys kulmavahvikekankaalla nostetaan min. 100mm elementin oviaukon reunojen ja seinalevyjen 
pintaa yl6s. Markatilakynnyksella lattian vesieristys vahvikekankaalla nostetaan min. 15mm laattapintaa ylemmas. 
Kaatokouru ja elementin liittyvat kohdat puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta ennen vesieristysta. 
Elementin kaatokouruun vesieriste limitetaan vahvistekankaan kera min. 50mm ja nostetaan kourun laidoille. 
Vesieristeen pinnan kourussa voi suojata esim. tasoittamalla silikonin kumilastalla eristeen pintaan. 
Ovielementti voidaan asentaa tarvittaessa ylemmas, jolloin kourun alaosa saadaan vesieristeen noston tai kynnyksen tasoon. 
Roiskevedelle riskialttiissa kohdassa kynnys tulisi nostaa oven kuivan tilan puolelle, jolloin oven pintaan rois-
kunut vesi valuu markatilan vesieristeen puolelle. Oviaukko tulee suojata roiskevedelta. 
Oviaukon karmilistat paatetaan ennen lattiapintaan ja alasauma tiivistetaan homesuojatulla elastisella massalla. 
Kynnyksen saumat ja reunat tiivistetaan homesuojatulla elastisella massalla. 
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1. Seinalaatta
2. Kiinnityslaasti
3. Kosteussulkukasittely + vedeneristysjarjestelma (vahvistusnauha kulmissa)
4a. Markatilasementtilevy, esim. Aquaroc
4b. Markatilalevy, esim. Gyproc: GRI / GRIE / GFH / Glasroc H GHOE / Aquaroc
5. Terasranka
6. Kipsilevy esim. GN / GEK
7. Pintakasittely
8. Liukuovielementin teraksinen pystyranka
9. Elastinen tiivistysmassa (yhteensopiva vedeneristysjarjestelmaan)
10. Liukuovielementin terasrunko
11. Liukuovielementin teraksinen pystyranka
12. Liukuoven vaimennuspala
13. Tuuletusvali ja ovilevyn liukutila

Kiinnitysruuvit: s k200 

Markatilan puolen levysauma vahvistetaan 
vedeneristysjarjestelman vahvistusnauhalla, 
joka kiinnitetaan alustaan ennen vedeneristysta 

s k600 

2xGHO 
2xGRI 
2xGEK 

s k450 

1 x GRIE 
1 x GEKE 
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Levytyksessa tulisi kayttaa kostean tilan levyja valmistajan ohjeen mukaisesti ja ovielementin kohdalla kostean tilan levyjä 
tai sementtilevyja. Lattian vesieristys kulmavahvikekankaalla nostetaan min. 100mm elementin oviaukon reunojen ja 
seinalevyjen pintaa ylos. Kaatokourun ja elementin liittyvat kohdat puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta ennen 
vesieristysta .. 
Lattiakaivon kohdalla lattian vesieristys vahvikekankaalla limitetaan kaivon laippoihin. 
Ovielementti voidaan asentaa tarvittaessa ylemmas, jolloin kourun alaosa saadaan laatoitustasoon. Esim. korokevalu. 
Elementin alapuolinen tuenta ja paikallaan pysyvyys tulee varmistaa. 
Roiskevedelle riskialttiissa kohdassa kynnyskaivo tulisi asentaa oven alle, jolloin oven pintaan rois
kunut vesi valuu kaivoon. Oviaukko tulee suojata roiskevedelta. 
Elementin kaatokouruun vesieriste limitetaan vahvistekankaan kera min. 50mm ja nostetaan kourun laidoille. Vesieristeen 
pinnan kourussa voi suojata esim. tasoittamalla silikonin kumilastalla eristeen pintaan. 
Oviaukon karmilistat paatetaan ennen lattiapintaa ja alasauma tiivistetaan homesuojatulla elastisella massalla. 
Kynnyskaivon reunat ja laattaliittymat tiivistetaan homesuojatulla elastisella massalla. 
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