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WPM SEALING ELEMENT 200 R 
ART.NR. 0002 

Mineraalipäällysteinen saumapelti 

 
Tuotteen kuvaus 
WPM Sealing Element 200 R on valmistettu noin 0,7 mm:n paksuisesta sinkitystä teräslevystä. Teräslevyn toinen puoli on päällystetty 
erityisellä mineraalipäällysteellä, joka takaa hyvän tarttuvuuden betoniin.  

 

Käyttöalueet 
WPM Sealing Element 200 R:aa käytetään työsaumojen vedeneritykseen painevettä vastaan erilaisissa betonirakenteissa. Esimerkiksi 
seinä-lattian, seinä-seinän, lattialaatta-lattialaatan ja seinä-alakaton työsaumaliitäntäkohdissa. Yleisimmät käyttöalueet ovat 
rakennusten maanalaiset rakenteet, säiliöt jne.  

 

Ominaisuudet 
- Takaa vesitiiviyden 2,5 barin painevedelle 
- Erityinen joustava ja tarttuva päällyskerros 
- Asennettavissa suoraan tuoreeseen betoniin 
- Tarvittaessa käytetään yhdessä 

asennuskannattimien kanssa 
- Helppo sitoa erilaisilla saumalenkeillä 
- Valmistettu Virossa 

 
 

Tekniset tiedot 
- Teräslevy: galvanoitua terästä 
- Teräslevyn leveys: 200 mm 
- Teräslevyn paksuus: noin 0,7 mm 
- Levyelementin pituus: 7,5 m 
- Päällyskerros: mineraalinen pinta 
- Päällyskerroksen saumapellin koko paksuus: noin 

1,7 mm  
- Väri: hopea/harmaa 
- Lämpötilankesto: -35 o C - +75 o C 
- Asennuslämpötila: ei rajoituksia

Pakkaukset 
Pakkaus: 3 x 7,5 m osa, kiinnityslenkit, kiinnitysliima 

 
Varastointi 
36 kk (viileässä ja kuivassa alkuperäispakkauksessa) 

 
Asentaminen 
Ennakkovalmistelut - WPM Sealing Element 200 R saumapelti asennetaan rakenteen keskelle (tai runkolevyn 

reunaan) ylimpään raudoitusteräskerrokseen. Tavallisesti mineraalipäällysteinen puoli asennetaan rakenteen 
sisäpuolelle (tai myös päinvastainen asennus on mahdollista). 
Asennus tuoreeseen betoniin. Kierrä saumapeltirulla auki koko laajuudessaan. Nosta pelti raudoitusterästen kohdalle ja 
laske pelti alas siten, että se asettuu rakenteen keskelle. Tarkista, että noin puolet pellin leveydestä on betonin sisällä 
(vähintään 3 cm). Liikuta peltiä kevyesti edestakaisin, jotta se tarttuisi paremmin betoniin. 
Asennus ennen betonin valua: Aseta saumapelti ylimpien raudoitusterästen päälle. Aseta asennuskannattimet 35–50 
cm:n välein siten, että pelti sijaitsee kannattimen silmukan välissä. Kiinnitä kannatin sidontalenkillä raudoitusteräksiin. 
Tarkista, että saumapelti jäisi vähintään 3 cm:n syvyydessä valettavan rakenteen sisään (enintään puoli valitun nauhan 
leveyttä).  
Jatkoliitäntä: tarkista, että päällys ulottuisi levyjen reunojen yli 10 cm. Levitä päällyksen keskelle pakkauksessa olevasta 
tuubista liimaraita, paina päällys lujasti nauhaa vasten ja kiinnitä pakkauksessa olevilla lenkeillä. Vahvan liitännän 
saamiseksi on ehdottomasti käytettävä pakkauksessa olevaa liimaa. 
Asentaminen voi poiketa kohteesta riippuen. Epäilysten osalta kysy lisätietoja maahantuojalta. Saumapellin 
päällyskerros kestää useita kemikaaleja, kysy tarvittaessa lisätietoja maahantuojalta 

 
Tarvittavat työvälineet 
Käsineet, kiinnityslenkit, metallilanka, asennuskannattimet ja liimatuubi. 

 
Vastuusta luopuminen 
Tuoteselosteessa esitetyt tiedot perustuvat olemassa oleviin tietoihin. Takuu koskee materiaaleja, ei niiden väärää 
asennusta tai väärää käyttötapaa. Käyttäjän velvollisuus on arvioida materiaalin sopivuus käyttökohteeseen. Epäilyjen 
osalta on suoritettava koekäyttö tai kysyttävä neuvoa valmistajatehtaalta.  


