
Eriste- ja  

levyrappausjärjestelmät

Julkisivun korjaukset 

sekä pinnoitukset



FESCOTERM ERISTERAPPAUS
Ulkopuolinen lisäeristäminen ja pinnoittaminen on julkisivun korjausmenetelmistä eräs parhaista, koska

• Seinän lämmönhukka vähenee

• Talon entinen ilme säilyy, mutta ulkonäkö saadaan uutta vastaavaksi

• Seinän kosteustekninen toiminta paranee ja rapautuminen pysähtyy

• Rakennuksen arvo ja jäljellä oleva käyttöikä lisääntyvät

• Vanha julkisivu on mahdollista ankkuroida uudelleen kiinni nykyaikaisin menetelmin

FESCOTERM  
PAKSURAPPAUS- 
JÄRJESTELMÄ
Käytännössä hyväksi ja toimivaksi 
havaittu eristerappausjärjestelmä. 

Työvaiheet

Pohjan oikaisu
Tarvittaessa pohjat oikaistaan  
Pohjanoikaisulaastilla.

Eristekiinnikkeiden kiinnitys
RST- eristekiinnike kiinnitetään vanhaan runkoon.

Eristeen asennus
Mineraalivillaeriste kiinnitetään eristekiinnikkeeseen.

Rappausverkon asennus
Sinkitty rappausverkko kiinnitetään eristekiinnikkeeseen.

Pohjustus
Kalkkisementtipohjainen Fescon Rappauslaasti  
KS 35/65/500 # 3,0 mm. Rappaus tehdään ruiskuttamalla, 
jolloin laasti tunkeutuu hyvin verkon alle.

Täyttörappaus
Kalkkisementtipohjainen Fescon Rappauslaasti  
KS 35/65/500 # 3,0 mm. Mikäli pinnoitus Fescon 
Kalkkisementtipinnoite KSP:llä, pinta oikaistaan 
oikolaudalla eikä pintaa hierretä.

Pintakäsittely
Ruiskutetaan läpivärjätyllä Fescon Kalkkisementtipinnoite 
KSP:llä, pinta jätetään ruiskupinnalle tai hierretään. Väri 
valitaan Fescon värikartan mukaan.

Fescon Silikonihartsipinnoite, joka pohjustetaan Fescon 
Silikonihartsipohjusteella. Pinnoitettaessa täyttörappaus 
hierretään kevyesti, sementtiliiman erottumista pitää varoa.

Pinta voidaan myös maalata Fescon Kiviväri KS:llä, jolloin 
Kivivärin alle värillinen Fescon Hiertolaasti KS 50/50 1,2 mm.

Verkotus  
Ensimmäinen kerros n. 3 mm Verkotuslaasti FVL:ää 
levitetään kampalastalla eristeen pintaan 

Alkalisuojattu lasikuituverkko levitetään pintaan ja 
painetaan lastalla laastin sisään.

Laastin kuivuttua levitetään toinen n. 3 mm verkotuslaasti-
kerros ja pinta tasataan pinnoitusta varten. Laastin annetaan 
kuivua 2...3 päivää ennen pinnoitusta

Pintakäsittely  
Pinnoitus tehdään Fescon Silikonihartsipinnoitte MC:llä 
pohjustus Fescon Silikonihartsipohjusteella.

MUURATTUJEN 
RAKENTEIDEN RAPPAUS JA 
PINNOITUS

Maalaus, yksikerrosrappaus ja 
kuultorappaus
Rakenteiden muuraus ja saumaus on tehtävä huolellisesti, 
koska pintojen muoto jää näkyviin käsittelyjen alta. Tiili- ja 
harkkopinnat maalataan Fescon Kiviväri KS:llä tai rapataan 
Fescon Julkisivupinnoite JSP:llä. Siporex-pinnat maalataan 
Fescon Kiviväri KS:llä tai rapataan Fescon Jalolaasti JL:llä. 

Pinnoite ja maali levitetään alustalle kahtena kerroksena 
joko ruiskuttamalla tai käsin. Toinen kerros levitetään, kun 
ensimmäinen kerros on kovettunut kosketuskuivaksi.

Kuultorappausalustana on poltettu, säänkestävä, kuulto-
rappaukseen tarkoitettu tiili, jonka vedenimukyky on 8...12 %. 
Fescon Kuultorappauslaasti KRL levitetään ruiskulla tai käsin 
2...4 mm kerroksena ja tasataan teräslastalla. 

Lopullinen pinta tehdään hiertämällä hieman jäykistynyttä 
laastia sieni- tai huopahiertimellä. Pinnan väri saadaan  
tasaiseksi kostuttamalla hierrintä tarvittaessa.

Kaksikerrosrappaus
Kaksikerrosrappauksessa pintojen kuvio ei näy rappaus-
pinnan alta, mutta alustan epätasaisuudet ja muurauksen 
mahdolliset hammastukset saattavat jäädä näkyviin.

Kaksikerrosrappauksessa tiili-, harkko- ja siporex-pinnoille 
käytettävä pohjalaasti on Fescon Kuitulaasti FL tai  
Verkotuslaasti FVL. Kaksikerrosrappauksessa laasti ruisku-
tetaan alustaan kahtena 3...4 mm:n vahvuisena kerroksena 
ja oikaistaan teräslastalla. Lasikuituverkon käyttö ensimmäi-
sessä laastikerroksessa ehkäisee pintahalkeamia. Haluttaes-
sa laastin voi myös levittää käsin teräslastalla.

Pintarappaus tehdään Fescon Julkisivupinnoite JSP:llä kahte-
na 1...3 mm:n kerroksena. Ensimmäisen kerroksen annetaan 
kovettua kosketuskuivaksi ennen toisen kerroksen levitystä.

Erityisesti voimakkaan säärasituksen alaisiin kohteisiin suo-
sittelemme pinnoitteeksi Fescon Silikonihartsipinnoite 
MC:tä, joka pohjustetaan Fescon Silikonihartsipohjusteella.

Kolmikerrosrappaus
Kolmikerrosrappauksessa pintojen kuvio, alustan epätasai-
suudet ja muurauksen mahdolliset hammastukset eivät näy 
rappauspinnan alta.

Laasteina käytetään Fescon kalkkisementtilaasteja.

Tartuntarappaus levitetään 1...3 mm:n 
kerroksena rappausalustalle.

Täyttörappaus levitetään tartuntalaastin päälle  
10...15 mm:n kerroksena. Tarvittaessa levitetään 
toinen täyttörappauskerros.

Jos pinta maalataan, täyttörappauksen päälle levitetään 3...5 
mm:n kerros pintalaastia. Laasti tasataan ja hierretään  
maalauskelpoiseksi pinnaksi.

Jos käytetään värillisiä pintalaasteja, ne ruiskutetaan  
täyttölaastikerroksen päälle. Siporex-pintojen kolmikerros-
rappauksessa käytetään aina rappausverkkoa.

FESCOTERM 
OHUTRAPPAUSJÄRJESTELMÄ
Eriste- ja levyrappauskirja BY57 mukaan testattu järjestelmä.

Työvaiheet

Pohjan oikaisu
Tarvittaessa pohjat oikaistaan Pohjanoikaisulaastilla.

Aloituslistan kiinnitys
Julkisivun alareunaan kiinnitetään vaakasuoraan 
alumiininen aloituslista johon kiinnitetään  
tippanokkalista verkolla varustettuna.

Lämmöneristeen kiinnitys  
Eristeenä käytetään mineraalivillaa tai EPS-eristettä.

Lämmöneriste liimataan alustaan Liimalaasti FLL:llä. 
Kiinnitys varmistetaan kiinnitystulpilla rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaan. Fescon Liimalaastia on 
saatavana myös talvilaatua (-10 0C)

Fescoterm paksurappaus

Fescoterm ohutrappaus

Fescopanel levyrappaus

FESCOPANEL  
LEVYRAPPAUSJÄRJESTELMÄ
Eriste- ja levyrappauskirja BY57 mukaan testattu järjestelmä.

Työvaiheet

Levyn kiinnitys 
Levy kiinnitetään puu- tai metallirankaan levyvalmistajan 
ohjeen mukaan.

Verkotus
Liimalaasti FLL:llä tasataan levyjen saumat ja ruuvin kannat.

Verkotuslaasti FVL levitetään levyn pintaan ja sii-hen 
painetaan alkalisuojattu lasikuituverkko (# 7 mm), joka 
painetaan kevyesti laastin sisään. Sen jälkeen levitetään toi-
nen verkotuslaastikerros, joka tasataan pinnoitteen pohjaksi.

Pintakäsittely 
Pohjustus sävytetyllä Fescon Silikonihartsipohjusteella ja 
pinnoitus Fescon Silikonihartsipinnoitteella MC:llä.



Fescon 
Rappaustuotteiden 
teknisiä tietoja
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Rappauslaasti 
KS 10/90/500

KS 3,0 + 10…12 +

Rappauslaasti 
KS 35/65/500

KS 3,0 + 8…10 +

Rappauslaasti 
KS 50/50/500

KS 1,2/3,0 + 6…8 +

Rappauslaasti 
KS 65/35/600

KS 1,2/3,0 + n.5 +

Kevytrappauslaasti KEV KS 1,0/2,0 + +

Kuultorappauslaasti 
KRL

KS 1,5 + n.5 +

Jalolaasti JL KS 1,5/3,0 + 6…8 +

Kalkkisementtipinnoite 
KSP

KS 1,5 + 6…8 +

Julkisivupinnoite JSP S 0,5/1,5 + n.20 +

Kiviväri KS KS 0,1 - +

Pohjanoikaisulaasti 
S 3,0 + >30 +

Kuitulaasti FL S 0,6 + n.10 +

 Verkotuslaasti FVL 
S 0,6 + n.10 +

Liimalaasti FLL
S 0,6 + n.15 +

Silikonihartsipohjuste + +

Silikonihartsimaali + +

Silikaattimaali + +

Kuultorappaus, Tattariharju Helsinki.

Kiviväri KS, 5 Linja Helsinki.
Kevytrappaus
Kevytrappausta käytetään tiili-, harkko- ja kevytbetoni-
pinnoille julkisivuissa ja sisäpinnoilla. Fescon Kevytrappaus-
laasti KEV:lla voidaan tehdä paksuja kertatäyttöjä, sitä käyte-
tään kipsin korvaajana ja ääneneristyksen parantajana.

Rappausalustan on oltava ehjä ja puhdas. Kuiva pinta tulee 
tarvittaessa vielä kastella. Myös paikkarappaus tehdään 
kevytrappauslaastilla. Paikkojen tulee kovettua riittävästi 
ennen yhtenäistä rappausta. Tartuntarappausta ei tarvita.

Täyttörappaus tehdään rappauskauhalla tai -pumpulla. 
Sopiva yhden täyttörappauskerroksen paksuus on 10...60 
mm ylitasoituksessa ja 10...100 mm paikkauksissa. Mikäli 
tarvittava kerrospaksuus on suurempi, työ tehdään useam-
pana kerroksena. Paksuissa täytöissä kaytetään sinkittyä 
rappausverkkoa tukemaan rakennetta.

Rappausalustan on oltava mattakostea. Täyttörappaus tasa-
taan laudalla. Myös varovainen puuhierto pinnan tasaami-
seksi voidaan tehdä.

Täyttörappausta tulee jälkihoitaa noin kolme vuorokautta. 
Jälkihoito on aloitettava mahdollisimman varhain, jotta tuo-
reen laastin plastiset halkeamat saadaan estettyä. Rappaus-
verkoilla voi pienentää laastin kuivumisesta ja alustan hal-
keamista aiheutuvia halkeiluriskejä. Verkkoa tulee käyttää 
etenkin erilaisten materiaalien rajakohdissa sekä aukkojen 
ja kulmien vahvikkeena. 

Pohjan esikäsittely

Vaurioitunut rappaus poistetaan esimerkiksi piikkaamalla  
tai hiekkapuhaltamalla. Kolot muotoillaan ja puhdistetaan 
irtoliasta. Rapattava pinta kostutetaan huolellisesti matta-
kosteaksi. Vanhan laastin koostumus ja ominaisuudet selvi-
tetään tarvittaessa.

Paikkaus 
Rappauspaikkauksessa sovelletaan perinteisiä kolmikerros-
rappauksen periaatteita. Paikkalaastin lujuus ja siten myös 
sideaineen ja runkoaineen suhteet valitaan vanhan, ehjän 
laastin lujuuden perusteella. Paikkaus viimeistellään huolel-
lisesti, ettei tartunta alustaan heikkene.

UUSIEN 
BETONIRAKENTEIDEN 
PINNOITUS JA MAALAUS

Pohjan esikäsittely
Uudet betonipinnat karhennetaan tarvittaessa esim. vesi-
hiekkapuhalluksella. Pohja puhdistetaan irtopölystä, liasta ja 
sementtiliimasta. Ennen työn aloitusta käsiteltävä betonipin-
ta kostutetaan tarvittaessa.

Rakenteissa olevan kosteuden takia uusien betoniraken-
teiden tulisi antaa kuivua yhden lämmityskauden ennen 
pinnoitusta tai maalausta. 

Maalaus
Betonipinta maalataan Fescon Silikonihartsimaalilla.  
Maalaus tehdään siveltimellä, ruiskulla tai telalla.

Työskentelyolosuhteet
Ilman, käytettävän tuotteen ja alustan 
lämpötilan on oltava vähintään +5 oC.

Kova tuuli ja voimakas auringonpaiste 
haittaavat työskentelyä.

Jälkihoito
Tuore maalipinta suojataan vesisateelta ja  
voimakkaalta auringonpaisteelta olosuhteista 
riippuen 1...7 päivän ajan. 

BETONIJULKISIVUJEN JA 
-PARVEKKEIDEN KORJAUS

Parvekkeiden korjaus

Etu- ja sivulevyt
Korjataan betonijulkisivujen korjausohjeen mukaisesti.

Pohjalaatta

Pohjan esikäsittely
Betonipintojen esikäsittely tehdään betonijulkisivujen 
esikäsittelyohjeen mukaisesti.

Yläpinnan korjaus
Teräkset puhdistetaan ja suojataan Fescon Tartuntalaas-
ti TL:lla. Pinnan epätasaisuudet, kolot ja kaadoissa olevat 
virheet korjataan Fescon Korjauslaasti KL:lla 1,2 / 3,0 mm tai 
Korjauslaasti KL 40:lla. Tartunnan varmistamiseksi korjaus-
laastin alla käytetään Fescon Tartuntalaasti TL:ää.

Pinnoitus tehdään Fescon 1-K Elastic polyuretaanipinnoit-
teella, pohjusteena Fescon 2-K Primer, tai suunnittelijan 
ohjeiden mukaan.

30...60 mm paksut korjausvalut tehdään 
Fescon Korrobetonilla.

Parvekkeen  
etu- ja sivulevyt
Terästen suojaus:

• Tartuntalaasti TL

Kolojen paikkaus:

• Valumaton täyttölaasti VTL

Pinnan tasaus:

• Ylitasoituslaasti YTL tai 
Korjauslaasti KL 40

Pinnoitus:

• Fescon Suojamaali tai pohjustus
Fescon Silikonihartsipohjusteella
ja pinnoistus Fescon
Silikonihartsipinnoitteella

Parvekkeen pohjalaatta
Terästen suojaus:

• Tartuntalaasti TL

Kolojen paikkaus:

• Valumaton täyttölaasti VTL

Kallistukset:

• Tartuntalaasti TL
• Korjauslaasti KL 1,2/3,0

Pinnoitus:

• 2-K Primer + 1-K Elastic

Pinnan tasaus:

• Ylitasoituslaasti YTL

Pinnoitus:

• Julkisivupinnoite JSP tai
Kiviväri S sementtimaali

Pinnoitus ja maalaus
Jos rapattuun pintaan halutaan uusi väri  ja/tai pintaprofiili, 
se pinnoitetaan Fescon Jalolaasti JL:lla tai maalataan  
Fescon Kiviväri KS:llä. Tiilipinta  pinnoitetaan Fescon  
Julkisivupinnoite JSP:llä tai maalataan Fescon Kiviväri KS:llä.

Työskentelyolosuhteet
Ilman, käytettävän tuotteen ja alustan lämpötilan on 
oltava vähintään +5 °C. Kova tuuli ja voimakas  
auringonpaiste haittaavat työskentelyä.

Jälkihoito
Paikkalaastit ja pinnoitteet eivät saa kuivua liian nopeasti. 
Niitä pitää kastella olosuhteista riippuen vähintään 1...3 
päivän ajan.

RAPATTUJEN JA MUURATTUJEN RAKENTEIDEN KORJAUKSET



Kiviväri S, Stadionin torni Helsinki. Kiviväri KS, Lyökin Pooki Uusikaupunki.
Fescon  
Betoninkorjaus- 
tuotteiden  
teknisiä tietoja
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Tartuntalaasti TL sementti 1 x 1…2 >1,5

Korjauslaasti KL 1,2 sementti 1 x 2…15 n.25 n.8,0 >1,5 >15x10-6 4 n.1

Korjauslaasti KL 3,0 sementti 1 x 6…30 n.25 >4,0 >1,5 >15x10-6 9 n.1

Korjauslaasti KL 40 sementti 1 x 2…15 40 >4,0 >1,5 >15x10-6

Valumaton täyttölaasti VTL sementti 1 x 5…50 n.30 >4,0 >1,5 >15x10-6 2…4

Ylitasoituslaasti YTL sementti 1 x 1…3 n.20 >4,0 >1,5 >15x10-6 7 n.1

Julkisivupinnoite JSP 0,5 /1,5 sementti 1 x 1…3/3…5 n.20 >4,0 >1,5 >15x10-6 4…7

Kiviväri S sementtimaali sementti 1 x 0,5 - >1,5 0,045

Suojamaali akryyli 1 0,15…0,3 - >0,8 >200

Silikonihartsipinnoite MC silikonihartsi 1 0,3…0,6 - <0,14

Silikonihartsimaali silikonihartsi 1 n.1,5 -

Silikaattimaali silikaatti 1 n.0,2 - <0,14 0,1-0,5

1-K Elastic polyuretaani 1 - >1,5

2-K Primer epoksi 2 - >1,5

Erikoisrakenteiden 
korjaustuotteet Käyttökohde Lujuus 

Mpa Sideaine Suurin raekoko, 
mm

Juotosbetoni 1000/3 Silko
- konepedit
- kutistumattomat juotokset C60/75 (K80) sementti 3,0

Juotosbetoni 600/3 Silko
- kiinnitysvalut
- elementtisaumat

C50/60 (K60) sementti 3,0

Korrobetoni K 45
- elementtisaumaukset
- teollisuustilojen lattiat
- laiturit

C35/45 (K45)

C25/30 (K30)
sementti 3 tai 10

Korjauslaasti KL 40
- betonilattiat
- parvekkeiden kaatokorjaukset

n. 40 sementti 1,2

Pystysaumabetoni - elementtien saumavalut
C25/30 (K30)

C30/37 (K40)
sementti 3,0

Kuituvahvisteiset laastit - kivirakenteiden saumakorjaukset n. 10
sementti, 
kalkki

1,2 tai 3

Ruiskukorrobetoni RKB - rakenteiden vahvuuksien lisäys C30/37 (K30) sementti 3,0

Alapinnan korjaus
Teräkset puhdistetaan ja suojataan 
Fescon Tartuntalaasti TL:llä.

Kolot paikataan ja kulmat sekä nurkat muotoillaan 
Fescon Valumaton Täyttölaasti VTL:llä.

Pintakäsittely
Pintakäsittely tehdään Fescon Ylitasoituslaasti YTL:lla tai 
Fescon Korjauslaasti K 40:lla.  Pinta viimeistellään värillisellä 
Fescon Julkisivupinnoite JSP:lla.

Betonijulkisivujen korjaus
Fesconin korjaustuotteilla ja pinnoitteilla voi korjata ja en-
naltaehkäistä tyypillisimmät betonivauriot, joita ovat mm.

• liian ohut terästä suojaava betonikerros

• pakkasvauriot (heikko betoni)

• karbonatisoitumisesta johtuva terästen korroosio

• suunnittelu- ja työvirheet

• kloridien aiheuttama korroosio.

Vaurioiden korjaaminen

Pohjan esikäsittely
Vaurioitunut betoni poistetaan esimerkiksi piikkaamalla tai 
vesihiekkapuhaltamalla. Kolot muotoillaan ja ruostuneet te-
räkset puhdistetaan. Tarpeettomat teräkset voidaan poistaa. 
Pohja puhdistetaan irtopölystä ja liasta. Pinnassa ei saa olla 
tiivistä sementtiliimakerrosta. Pinta kostutetaan mattakoste-
aksi ennen korjauksen aloittamista. Paras tulos saavutetaan, 
kun korjattava alue kostutetaan edellisenä päivänä.

Terästen suojaus
Esiin piikatut ja ruosteesta puhdistetut teräkset sivellään 
Fescon Tartuntalaasti TL:llä.

Kolojen paikkaus
Kolot paikataan Fescon Korjauslaastilla. Korjauslaastin 
raekoko valitaan mahdollisimman suureksi kolon syvyyden 
mukaan. Tarvittaessa korjaus tehdään useana kerroksena. 
Nurkkien ja kulmien muotoiluun käytetään Fescon Valu-
maton täyttölaasti VTL:ää. Pinnan viimeistely on tehtävä 
huolellisesti, ettei paikan tartunta alustaan heikkene. Ra-
kenteelliset korjaukset tehdään Fesconin lujuusluokitelluilla 
tuotteilla rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Pinnoitus
Korjattu betonipinta pinnoitetaan Fescon  
Ylitasoituslaasteilla ja Fescon Julkisivupinnoitteilla.

Maalaus 
Betonipintojen maalauksessa käytetään Fesconin 
betonipinnoille soveltuvia maaleja.

Työskentelyolosuhteet
Ilman, käytettävän tuotteen ja alustan lämpötilan 
on oltava vähintään +5 °C.

Kova tuuli ja voimakas auringonpaiste haittaavat 
työskentelyä.

Jälkihoito
Korjattu alue jälkihoidetaan huolehtimalla kastelun 
avulla riittävästä kosteudesta 1...3 päivän ajan  
olosuhteista riippuen.

ERIKOISRAKENTEIDEN 
KORJAUS
Betonisia erikoisrakenteita ovat mm. sillat, pysäköintitasot, 
vesitornit, jätevesialtaat, viljasiilot, urheilustadionit ja teolli-
suuden betonirakenteet. 

Nämä rakenteet joutuvat alttiiksi kovalle rasitukselle esi-
merkiksi liikenteen, maantiesuolan, erilaisten kemikaalien ja 
kylmyyden vuoksi, joten korjaustuotteiden on oltava tavan-
omaista lujempia. Pinnoitus ja maalaus tehdään Betonipinto-
jen korjaustuotteet -taulukon tuotteilla.

Kivisiä erikoisrakenteita ovat esimerkiksi kirkot ja majakat. 
Luonnonkivirakenteissa saumakoko vaihtelee, jolloin saumat 
ovat paikoitellen melko paksuja. Kuituvahvistetut kalkkise-
menttilaastit mahdollistavat paksujenkin saumojen kertatäy-
tön ilman suurempaa saumalaastin halkeamisriskiä.

Erikoisrakenteiden korjauksista tehdään aina 
kohdekohtainen suunnitelma.




