
 

 

 

 

INOFI® 1 -bitumipolymeerimastiksi on tarkoitettu ulkorakenteiden vedenpitävään pinnoittamiseen mm. 

perustuksissa, kellareissa, paalutuksissa, säiliöissä, siltarakenteiden elementeissä sekä maanpäällisissä ja 

maanalaisissa putkistoissa. Tulitöitä ei tarvita. 

Soveltuvat pintamateriaalit 

Betoni, teräsbetoni, kevytbetoni, tiili ja metalli. 

Käyttöohjeet 

Työt tulee tehdä ympäristön lämpötilan ollessa välillä -10 ja +50 °C ja sään ollessa kuiva. Alustan lämpötilan 

tulee olla yli 0 °C. Pakkasella käsiteltävä pinta on lämmitettävä yli 0 °C:hen. 

Pinnan valmistelu 

Käsiteltävä pinta puhdistetaan pölystä, rasvasta, ruosteesta ja muista epäpuhtauksista sekä myös lumesta 

ja jäästä. Pinta kuivataan lämmittämällä. Tarvittaessa pinta kunnostetaan (lohkeamat, halkeamat yms.) 

ennen mastiksin levitystä. 

Käyttövalmistelut 

Mastiksin käyttölämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Ennen levitystä se on huolellisesti sekoitettava 

sähköporalla (teho vähintään 1,2 kWh, poran kierrosluvun on oltava säädettävissä ja siinä on oltava 

halkaisijaltaan vähintään 12 cm:n suutin, joka soveltuu rakennusseosten sekoittamiseen). Levittämisen 

helpottamiseksi mastiksia voi ohentaa tolueenilla, lakkabensiinillä tai bensiinillä. Ohennetta voidaan 

käyttää kuitenkin korkeintaan 20 % painosta. Samoja liuottimia suositellaan välineiden puhdistamiseen. 

Työskentely 

Mastiksi levitetään joko käsin telalla tai lastalla tai koneellisesti paineilmalaitteilla tai muilla. Mastiksi 

voidaan levittää myös kaatamalla, minkä jälkeen se tasoitetaan. 

Pinnan suositeltu paksuus on 2 mm (kuivana). 

Kuumalla ja aurinkoisella säällä mastiksi kannattaa levittää enintään 0,5 mm:n paksuisina kerroksina 4–5 

kertaa. Jos mahdollista, työskentelypaikka kannattaa varustaa suojakatoksella. 



Mastiksipinta kestää sadetta 1 tunnin kuluttua levityksestä. 

Täyttöä edellyttävät perustukset saa täyttää maa-aineksella vasta mastiksin kuivuttua. 

Mastiksin keskimääräinen kulutus kuivana 1 mm:n paksuisen kalvon muodostamiseen on 1,39 kg/m2. 

Huomio 

• Mastiksia ei ole tarkoitettu lämmöneristysmateriaalien kiinnitysaineeksi styroksipohjaan. 

• Mastiksipinnoitetta ei saa käyttää siten, että se joutuu kosketuksiin nestemäisten orgaanisten 

aineiden kanssa kuten rasvat, öljytuotteet ja liuottimet. 

• Mastiksia ei saa käyttää asuinrakennusten sisällä. 

Vedenpitävään pinnoittamiseen tarkoitettu INOFI® 1 -mastiksi on yksikomponenttinen seos. Se on 

musta stabiili massa, joka on koostumukseltaan tahnamainen. Tuote sisältää bitumia, orgaanista 

liuotinta ja polymeerejä. 

Tuote toimitetaan käyttövalmiina. Kuivuttuaan se muodostaa saumattoman, vedenpitävän väriltään 

mustan pinnoitteen. 

 

Työturvallisuus: Mastiksi kuuluu kohtalaisen vaarallisiin aineineisiin. Kuivuttuaan mastiksipinnoite ei 

ole myrkyllinen. Mastiksi sisältää tulenarkoja aineita, joten sen levityttäminen tulee tehdä loitolla 

tulesta hyvin tuulettuvissa tiloissa tai ulkona. Töitä tehtäessä tupakointi on kielletty. 

Työskentelypaikassa on oltava sammutusvälineitä ja suojavarusteita palon varalta. Jos mastiksia joutuu 

iholle, se on ensin pyyhittävä pois puhtaalla kankaalla ja tämän jälkeen iho on pestävä lämpimällä 

vedellä ja saippualla tai bitumitahrojen poistamiseen soveltuvilla erikoistuotteilla. 

Varastointi: Mastiksi tulee varastoida valmistajan pakkauksessa katoksessa suojattuna suoralta 

auringonvalolta ja korkeintaan +35 °C:n lämpötilassa. Mastiksia ei saa varastoida lähellä 

lämmityslaitteita. Mastiksi saattaa saostua varastoinnin aikana. Taattu säilyvyys on 36 kuukautta 

valmistuspäivästä. 

Mastiksi on vastaa standardien EN 1504-2 ja EN 15814 vaatimuksia. СЕ  

Paino, valmistuspäivä ja eränumero on merkitty tuote-etikettiin. 

Täydelliset tiedot aineen ominaisuuksista ja käytöstä saa pyynnöstä tai verkkosivuilta www.inovatech.fi. 

 Valmistajan takuu on 36 kuukautta valmistuspäivästä. 

 
Maahantuoja: Inovatech Finland Oy  Hätäpuhelinnumero: 

 PL 38   Myrkytystietokeskus 
 00980 Helsinki  09 471 977 

 Puh. 040 189 6931 
 

 

http://www.inovatech.fi/

