
KÄYTTÖVALMIS ELASTINEN 
PINNOITE- JA TIIVISTEMASSA
SISÄILMATIIVISTYKSEEN JA 

RADONSUOJAUKSEEN

Terveellisen sisäilman puolesta!

www.elaproof.com

- Elastista tiiveyttä ekologisesti -



EN 13813

ELASTISTA TIIVEYTTÄ 
EKOLOGISESTI
ElaProof Indoor on käyttövalmis 1-komponenttinen vesipohjai-
nen pinnoite rakenteiden ja rakennusten sisäilmatiivistykseen 
ja radonsuojaukseen. Tuotteen ainutlaatuinen elastisuus ja 
erinomainen tarttuvuus erilaisille rakennusmateriaaleille mah-
dollistavat turvallisen ja varman tiivistämisen.

ElaProof Indoor pitää saumat tiiviinä rakennusten ja rakentei-
den eläessä. Sisätiloissa tuote kuivuu nopeasti ja muodostaa 
samalla ilmatiiviin kalvon – pääset seuraaviin työvaiheisiin 
turhia odottamatta.

 
TERVEELLISEN SISÄILMAN 
PUOLESTA
Uudis- ja korjausrakentamisessa puhtaan ja terveellisen 
sisäilman varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Saumojen ja 
ilmavuotokohtien tiivistys sekä radonsuojaus ovat usein raken-
nusten ylläpidon kriittisimpiä kohtia. 

Rakennustietosäätiö on myöntänyt ElaProof Indoorille M1-
päästöluokituksen. Luokituksen mukaan parhaaseen M1-
luokkaan kuuluvat sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, 
joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan. 

Tuotteella on myös yleiseurooppalainen sisäkäyttöön tarkoi-
tettujen tuotteiden sertifikaatti Emicode EC 1 ja CE-merkintä. 
Oikeat työtavat ja huolellinen asennustyö varmistavat parhaan 
lopputuloksen yhdessä rakennusalan huipputuotteiden kanssa.

MIKSI ELAPROOF INDOOR
• ELASTINEN JA EKOLOGINEN

• HETI KÄYTTÖVALMIS, HELPOSTI LEVITETTÄVÄ

• TARTTUU ERILAISILLE PINNOILLE

• HYVÄ SILLOITUSKYKY

LUE LISÄÄ:

www.elaproof.com



ELAPROOF INDOOR – TEKNISET TIEDOT

LEVITYS
ElaProof Indoor on heti käyttövalmis tiivistysmassa, jonka 
levitys onnistuu helposti lastalla, pensselillä tai lyhytkarvai-
sella telalla. Tuote kuivuu huoneenlämmössä muutamassa 
tunnissa kosketuskuivaksi, jonka jälkeen voidaan levittää joko 
uusi kerros tai jatkaa muita asennustöitä. Lopullisen tiiveyten-
sä ja lujuutensa ElaProof Indoor saavuttaa noin viikon sisällä. 
Tuotteesta on saatavilla suurempiin kohteisiin ja ammatti-
laiskäyttöön myös korkeapaineruiskulla levitettävä versio.

OHEISTUOTTEET
ELAPROOF TUKIKANGAS
• Tukikangasnauha nurkkien, kulmien ja läpivientien tiivistä- 
   miseen ja vahvistamiseen sekä pinnoitettavan alustan reikien  
   paikkaamiseen.

ELAPROOF PRIMER
• Pohjustusaine huokoisten pintojen esikäsittelyyn sekä sisällä  
   että ulkona. Tiivistää pinnoitettavan alustan pienet huokoset ja  
   parantaa ElaProofin tartuntaa. Suositellaan erityisesti 
   betoni- ja muille huokoisille pinnoille.

KÄYTTÖKOHTEITA 
SISÄILMATIIVISTYS
• Ilmavuotojen tukkiminen sekä saumojen ja läpivientien 
   tiivistys eri rakenteiden liittymäkohdissa

RADONSUOJAUS 
• Radonkatkot maata vasten olevissa lattioissa, sokkeleissa,  
   anturoissa, kellarirakenteissa sekä rakenteiden saumaus

Materiaali

Väri

Tuotevalikoima

Pohjamateriaalit:

Kuiva-ainepitoisuus

pH

Suositeltava kuivakalvopaksuus:

Kuivumisaika (+20°C, RH 45%, 1,0 l/m2)

Tartuntalujuus 

Murtovenymä

Halkeamansilloituskyky (+22°C, 50% RH, paksuus 0,6 mm)

Repimislujuus

Vesihöyrynläpäisykerroin (hengittävyys)

Paloluokka

Ilmantiiveys

Radontiiveys

Emissioluokitukset

vesipohjainen kopolymeeridispersio

valkoinen, harmaa

siveltävä käsimassa ja ruiskutettava massa

kaikki rakennusmateriaalit, mm. betoni, metalli, alu-
miini, muuratut rakenteet, sementtipohjaiset tasoit-
teet, rakennuslevyt, lasi ja kangas

64 ± 1 %

7 - 8

Ilmatiivistys min. 0,5 mm | Radonsuojaus min. 0,8 mm

3 – 4 h (riippuen pohjamateriaalista)

1-4 N/mm2 (riippuen pohjamateriaalista)

711 ± 40 %

10,3 mm

9,8 ± 0,3 MPa/m2

7,21 x 10-14 kg/(m • s • Pa)

C-s1,d0

Tiivis 

Tiivis 

Emissioluokitus M1                                                                  
Erittäin alhaiset emissiot: Emicode EC1 

EN ISO 3251

EN 1542:1999, EN ISO 4624

ISO 527-1:1993

EN 1062-7

ISO 527-1:1993

EN 12572

Euroluokka, EN 13501-1

Vahanen Rakennusfysiikka, 2018 

SP Method 3873, RISE, Ruotsi, 2017

Eurofins, Tanska, 2019

Ominaisuudet Menetelmät

Saatavissa 5 ja 15 litran purkeissa, sekä ammatti-

laisille ruiskutuskäyttöön 160 litran tynnyreissä.

Värit: valkoinen ja harmaa.



Build Care Oy
Kelatie 6, 01450 Vantaa
Puhelin: +358 20 790 2710
Sähköposti: info@buildcare.fi

www.elaproof.com

hyvää syytä tiivistää
ElaProof Indoorilla10
Yksi tuote sisäilmatiivistykseen ja 
radonsuojaukseen

Elastinen pinnoite- ja tiivistysmassa 
useimmille rakennusmateriaaleille

M1-päästöluokitus ja Emicode EC 1

Markkinoiden paras halkeaman 
silloituskyky – 10,3 mm!

Kestää vettä ja pakkasta, levitettävissä 
myös kosteille alustoille

Nopea ja helppo asennus – saatavana 
käsi- ja ruiskumassana

Kotimainen – tuotetuki ja -koulutus 
lähellä

Kokonaistaloudellinen 1-komponenttinen 
tuote

Erinomainen tartunta lähes kaikille 
rakennusmateriaaleille

Tuote on liuotinvapaa ja sen pH on 
neutraali – käsittely ei vaadi 
erityisiä suojavarusteita


