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Laatoitus- ja vedeneristystarvikkeet

Vedeneristystarvikkeet, Vetonit vedeneristys

weber.vetonit ST 120 mm Nauha
•  Vedeneristyksen vahvikenauha saumoihin. Materiaali polypro-

pyleenia. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana  
FC Kuitukangasnauhan asemasta. Rullan pituus 30 m.  
Pakkauskoko 4 kpl/ltk. 

weber.vetonit SC 32-55 mm Läpivienti  
•  Läpivientivahvike vedeneristeen putkiläpivienteihin (putkikoot 

32-55 mm). Materiaali polypropyleenia. Voidaan käyttää Vetonit 
Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. 
Pakkauskoko 25 kpl/ltk.

weber.vetonit SC 75-110 mm Läpivienti  
•  Läpivientivahvike vedeneristeen putkiläpivienteihin (putkikoot 

75-110 mm). Materiaali polypropyleenia. Voidaan käyttää Vetonit  
Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. 
Pakkauskoko 25 kpl/ltk.  

weber.vetonit IC Sisäkulma
•  Tiivistyskappale sisäkulmien eristämiseen. Materiaali polypro-

pyleenia. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana  
FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.  

weber.vetonit OC Ulkokulma  
•  Tiivistyskappale ulkokulmien eristämiseen. Materiaali polypro-

pyleenia. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana 
FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.  

weber.vetonit DC Kaivolaippa
•  Itseliimautuva 370 mm x 370 mm kaivolaippa polypropyleeni-

kankaasta, jonka alaosassa butyyliliima. Käytetään weber.vetonit 
veden eristys-järjestelmän lattiakaivoliitoksissa Kuitukangaspalojen 
vaihtoehtona.

weber.vetonit FM Kuitukangas
•  Kuitukangas, jota käytetään weber.vetonit WP vedeneristysmassan 

vahvikkeena ja eri laippojen valmistukseen.

• Leveys 800 mm, rullan pituus 10 m tai 100 m.

weber.vetonit FC Kuitukangasnauha
•  Kuitukangasnauha, jota käytetään weber.vetonit WP 

Vedeneristysmassan vahvikkeena nurkissa, seinän ja lattian 
liittymäkohdissa sekä kipsilevyjen saumoissa.

• Leveys 125 mm, rullan pituus 40 m.

weber.vetonit FC + FM Kuitukangasnauha + -pala
•  Pakkaus, joka koostuu weber.vetonit FC Kuitukangasnauhasta,  

3 kpl á 0,125 m x 15 m sekä palasta weber.vetonit FM Kuitukangasta 
joka on 0,4 m x 2,5 m. Jälkimmäisestä leikataan läpivienti- ja kaivon 
liittymäkappaleita.
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Litex tuotevalikoima

Litex Märkätilalevy
•   Suulakepuristetusta polystyreenistä valmistettu rakennuslevy jossa 

on valmiina vedeneristys. Levyjä voidaan käyttää asuntojen märkä-
tilojen sekä rasitukseltaan vastaavien tilojen seinien rakentamiseen.

•   Paksumpia levyjä voidaan käyttää myös märkätilojen kalustuksen 
rakentamiseen. Levyt laatoitetaan saumojen ja läpivientien tiivistä-
misen jälkeen.

•   Koko: 600 x 2440 mm, paksuudet 
13 mm (10 kpl = 14,64 m²/pkt),   
20 mm (8 kpl = 11,71 m²/pkt),  
30 mm (6 kpl = 8,78 m²/pkt),  
50 mm (5 kpl = 7,32 m²/pkt),  
75 mm (4 kpl = 5,86 m²/pkt)

Litex Asennuslevy
•  Metallinen Ø 32 mm asennuslevy, joita käytetään yhdessä ruuvien 

kanssa kiinnitettäessä Litex Märkätilalevyjä koolaukseen.

• Pakkauskoko: 100 kpl/pss

• Menekki: n. 10 kpl/m2

Litex Asennusliima
•  Litex-märkätilajärjestelmän läpivientivahvikkeiden, kulma- ja nurkka-

palojen sekä levyjen liimaukseen.

• Pakkauskoko: 290 ml patruuna

• Menekki: n. 1-2 patruunaa/20 m2 seinää

Litex Läpivientivahvike
•  Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu vahvike läpivientien 

tiivistämiseen. 

• Koot:  8 mm (10-24 mm läpivienneille) 
28 mm (30-40 mm läpivienneille) 
40 mm (42-50 mm läpivienneille)

• Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

Litex Tiivistysnauha
•  Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu tiivistenauha levysau-

mojen, pystynurkkien, lattian ja seinän välisen sauman sekä ruuvin-
kantojen tiivistämiseen.

• Rullan pituus: 25 m.

• Menekki: n. 2,3 jm/m2 seinää

Litex Sisäkulma
•  Tiivistyspala sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.

• Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

Litex Ulkokulma
•  Tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.

• Pakkauskoko: 10 kpl/pkt
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Vedeneristystarvikkeet, epoksivedeneristys

weber.tec 828 MA Tiivistyslaippa
• Joustava tiivistyslaippa läpivienteihin. Sisäläpimitta 15 mm. 
 Ulkomitat 118x118 mm. 

weber.tec 828 DA Ulkokulma
•  Joustava tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja pohjan 

rajassa weber.tec 828 DB Tiivistysnauhan kanssa.

• Pakkauskoko: 10 kpl.

weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha
•  Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altai-

den liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin.

•  Sisäleveys 75 mm. Ulkoleveys 120 mm.

• Pakkauskoko: 10 m ja 50 m.

weber.tec 828 DB 150 Tiivistysnauha
•  Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden 

liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin

• Leveys 150 mm, rullan pituus 40 m. Ulkoleveys 200 mm.

• Pakkauskoko: 10 m.

weber.tec 828 DI Sisäkulma
•  Joustava tiivistyspala sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja pohjan 

rajassa weber.tec 828 DB Tiivistysnauhan kanssa.

• Pakkauskoko: 10 m.
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