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Vedeneristekynnys 

Sertifioidut classic malliset vedeneristekynnykset kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin 

 

 

 



 

Parkanon Listatehdas Oy puh. 03 3393 8150  Y-tunnus 2335083-9  
  ALV rek. 
Teollisuustie 11 email: info@parkanonlista.fi  
39700 Parkano etunimi.sukunimi@parkanonlista.fi Kotipaikka Parkano
  

 

Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on lattiakaivo ja 
vesieristys. Se mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti. Kynnys 
myös mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran, mutta sitä voi käyttää, vaikka 
vastakkaisella puolella olisi laatta tai vastaava. 
Vedeneristekynnykset ovat tammea ja niitä on saatavana lakattuna tai valkolakattuna (vahva 
valkolakkaus). 

Vedeneristekynnys on VTT:n testauksessa todettu hyvin kosteutta kestäväksi ja sille on 
myönnetty Sertifikaatti Nro VTT-C-11237-14 
VTT:n testausselostus Nro VTT-S-03481-14. 

Nykysuositusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen 
noustava jatkuvana vähintään 
15 mm. valmiista lattiapinnasta. 
Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua vain 20 mm. Määräys (RakMk F1) 2.1.2. 

• Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti. 

• Kynnyksen korko on määräysten mukainen. 

• Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa. 

• Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako. 

• Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran. 

• Sertifioitu aito jalopuukynnys. Suomessa valmistettu, patentoitu tuote. 

 

KIINNITYS 

 

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 määräykset täyttyvät. 

https://www.paneliawoods.fi/pdf/vedeneristekynnys_VTT-C-11237-14_2016.pdf
https://www.paneliawoods.fi/pdf/pw_vedener_kynn_testausselostus.pdf
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LAATOITUKSESSA HUOMIOITAVAA 

Laatoituksessa on huomioitava tila alumiinilistalle, tila kynnyksen ja laatan väliin, johon 
vedeneriste nostetaan. Jotta alumiinilista peittäisi kynnyksen ja seinän välisen raon, voidaan 
asennuksessa alumiinilistan päitä muotoilla. Tarvittaessa tammista kiinnityslistaa voi työstää 
lattialle sopivaksi. Kiinnityslista kiinnitetään kynnykseen, sitä ei tule kiinnittää uivaan lattiaan. 
Alumiini- ja kiinnityslista kiinnitetään liimaamalla. Kiinnityksessä voi käyttää myös ruuveja, 
jolloin mahdollinen lattiamateriaalin vaihto myöhemmin on helpompaa. 

 

VEDENERISTEEN NOSTO 

 

Asennuksessa olisi hyvä nostaa vedeneriste myös karmin takana olevaan runkorakenteen 
kulmaan. 


