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 weber MS Kosteussulku
•   Pienentää rakenteen vesihöyryn läpäisyä
• Osa CE-merkittyä weberSafe Vedeneristysjärjestel-

mää
• Kuuluu sertifioituun weberKahi Vedeneristysjärjestel-

mään
  

Kuvaus 
Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste. 

Edut 
• Alhaiset emissiopäästöt 

Levitystapa 
• Käsin levitettävä 

Käyttökohteet 
Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjusta-
minen ja kosteussuojaus ennen weber WP Vedeneristysmas-
san levitystä tai laatoitusta. Ei sovellu käytettäväksi uima-al-
taissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai 
katoissa. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Veden-
eristys-työohjeita. Kosteussulkua voidaan käyttää höyrynsulk-
una myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan 
harkinnan mukaan. MS Kosteussulku soveltuu vedeneristeeksi 
ohutsaumamuuratuille Kahi-seinille weberKahi-vedeneri-
stysjärjestelmän mukaisesti. 

Alusta 
Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset pinnat, kipsikartonkilevy 
sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla 
puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epä-
puhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla 
ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoituk-
seen soveltuvilla webervetonit seinä- ja lattiatasoitteilla ohjeen 
mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja 
lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan 
on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla 
enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava. 

Alustan tyyppi 
• Betoni
• Kipsilevy

• Laasti
• Märkätilalevy                     

Tuotekuvaus
Menekki Ohennettuna: n. 0,1 l/m². 

Ohentamattomana: n. 0,2 l/m².

Käyttölämpötila +15...+30 °C.

Lämpötilan kesto < +60 °C

Kuivumisaika Käsittelyjen välillä n. 30 min. 
Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).

Vesihöyrynläpäisevyys < 40 × 10-12 kg/m²sPa (ohennettu+ohentamaton 
käsittely tasaisella kipsilevyalustalla) (EN ISO 
12572)

Halkeaman silloituskyky ≥ 0,5 mm, kun Kosteussulku levitetty 
ohennettuna sekä ohentamattomana. (EN 1062-7)

Värisävy Vihreä

Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton 
pakkaus, kuiva tila +5…+30 °C). Ei saa jäätyä!

Pakkaus 3 litran tai 10 litran pakkaus

Tuotehyväksynnät M1, EC1+, Eurofins142/00, Eurofins149/01
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Työohjeet 
Käyttö vedeneristeen pohjusteena: 
MS Kosteussulku levitetään imeville alustoille 1:2 puhtaalla 
vedellä ohennettuna. Levitys suoritetaan pehmeällä harjalla 
harjaamalla pyörivin liikkein, jotta alustan huokoset saadaan 
täytettyä. Tarvittaessa levitetään toinen ohentamaton kerros 
MS Kosteussulkua. Käsittelyjen välillä on kerrosten annettava 
kuivua. Kipsikartonkilevyille riittää käsittely ohentamattomalla 
MS Kosteussululla. 
 
Käyttö vedeneristeenä weberKahi Vedeneristysjärjestelmässä: 
MS Kosteussulku harjataan 1:2 ohennettuna tasoitetulle 
Kahi-harkkopinnalle pohjusteeksi. Tämän jälkeen levitetään 
toinen reilu kerros MS Kosteussulkua esim. telaamalla. 
 
Käyttö pohjusteena/kosteussulkuna kuivan tilan laatoituksissa: 
MS Kosteusulkua voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoi-
tusten alla kosteussulkuna. MS Kosteussulku harjataan imeville 

alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen 
levitetään vielä kerros ohentamatonta MS Kosteussulkua. Mikäli 
alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamatto-
malla MS Kosteussululla. 
 
Tehtäessä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn 
päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla 
MS Kosteussululla.         

Huom! 
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.                         

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.
 


