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EPSCement® muudab ehitamise 
kergemaks ja kiiremaks

EPSCement® kaalub ainult 17% ha-
riliku betooni kaalust. See tähendab, 
et materjal on m3 kohta tervelt 2 ton-
ni kergem, kuid piisava tugevusega, 
et vastata enamikule tugevusnõue-
tele.
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Betoon ja isolatsioon korraga 
EPSCement®  sisaldab tsementi ja väikseid õhuga täide-
tud vahtpolustüreeni (EPS) graanulid. EPS on maailmas 
ehitusel enim kasutatud isolatsioonimaterjal. See unikaal-
ne kombinatsioon annab materjalile hulga tavalisest 
betoonist paremaid omadusi.

Kuivab kiiresti
EPSCement® on isekuivav. Kogu segus leiduv vesi ka-
sutatakse tsemendi kivistumisel ära. Seetõttu on tasan-
dus- või lihvimiskihti võimalik valada juba u 12 tunni 
pärast ning konstruktsiooni võib katta 14 tunni pärast,– 
hariliku betooni puhul (mis õigupoolest kunagi täielikult ei 
kuiva) on võrreldav aeg 3–6 nädalat.
 
Parandatav
Valamisvigu on ka tagantjärele lihtne parandada. Valuvi-
gadega osad tuleb lihtsalt välja saagida ja uuesti valada.

Isoleerib soojust
Õhuga täidetud EPS-graanulid annavad väga head soo-
jusisolatsiooni omadused. Konstruktsioonis ei ole 
soojuskadu allapoole, soojus püsib põranda pinnal. Li-
saks peegeldatakse soojuskiirgus sinna, kus soojusest on  
kõige rohkem kasu – ruumi tagasi.

Tulekindel
EPSCement® on mittesüttiv ning kuumutamisel ei eral-
du mingeid gaase.

Probleemideta
EPSCement® ei sisalda peaaegu üldse niiskust ning see-
tõttu ei mädane ega hallita. Samuti pole materjalis kas-
vupinnast mikroorganismidele, mis võiksid tulevikus prob-
leeme tekitada.



Kotis segu EPSCement® 
võib veega segada nii 
segumasinaga kui ka 
tavalise segupumbaga 
läbivoolusegistiga, aga 
samuti käsisegistiga.

Segu  EPSCement® võib pumbata, 
pihustada või käsitsi valada

Palju kasutusvaldkondi
Segu EPSCement® võib kasutada igat tüüpi põranda-
tepinna täitmiseks ja lõppviimistluseks. Pärast tasan-
dussegu pealekandmist  pealekandmist moodustab 
EPSCement® piisavalt vastupidava pinna, mille võib 
katta vaibaga,plaatidega, parketiga jmt. Kasutusvald-
kondade näiteks on veel alusplaadid pinnasel, parki-
miskohad, kaldega katuse soojustamine ja seinte 
tasandamine sise- ja välitingimustes.

Lihtne segada
Lihtne põhimõte –  kallake koti sisu segamisnõus-
se või pumba paaki, käivitage segisti, lisage sobiv 
kogus vett soovitud kontsistentsi saamiseks ja 
valage. Lisatava vee hulka võib laiades piirides muuta 
(5,8–7,2 liitrit koti kohta), tänu sellele on iga kord võimalik 
valida sobiv konsistents – niiske pinnase taolisest kuni 
peaaegu isetasanduvani. EPSCement® on pumbatav 
vee lisamisel 5,8–7,2 liitrit koti kohta, 6,2–7,2 liitrit koti 
kohta annab voolava segu. 

Kaetav
EPSCement® on käimiskuiv ning vähemalt 15 mm 
tasandussegu  või vähemalt 30 mm lihvimisseguga 
kaetav u 12 tunni pärast, kui temperatuur on 20 °C, 
suhteline õhuniiskus 50% ja tagatud on õhuvahetus.Va-
latud materjali ei ole soovitav jätta pikemaks ajaks kat-
teta, eriti kehtib see õhukese kihi puhul. Tasandusmass, 
lihvimissegu, auru läbilaskev krunt või ajutine plastkile tu-
leb peale kanda 3 päeva jooksul valamisest.

Lihtne kasutada
Segu EPSCement® tarnitakse kergesti käsitsetavates 
50-liitristes kottides, mis kaaluvad 17 kg või pumpau-
toga otse töökohale.
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Näiteid segu EPSCement® 
kasutamisest põrandates ja seintes
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1. Killustik, imav kiht
2.  Geotekstiil
3.  EPSCement®

4.  Kanalisatsioonitoru
5.  Sooja- ja külmaveetorud
6.  Armeerimisvõrk
7.  Tasandussegusse valatud 
 põrandaküte  
8.  Tasandusegu, vähemalt 20 mm 
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SEIN
1.  Olemasolev sein (betoon/kivi)
2.  Krunt
3.  EPSCement®

4.  Seinapahtel
5.  Tihenduskiht
6.  Plaatimissegu
7.  Plaadid

PÕRAND 
1.  Aluslaudis
2.  Ristlatt
3.  Latt 
4.  Alusplaat
5.  Põrandatala 
6.  Plastkile, ei pea olema 
 vananemiskindel 
7.  EPSCement® 
8.  Armeerimisvõrk
9.  Tasandussegusse valatud põrandaküte
10.  Tasandussegu
11.  Tihenduskiht
12.  Plaatimissegu
13.  Keraamilised plaadid

1.  Killustik, imav kiht
2.  Geotekstiil 
3.  Äärekivi
4. EPSCement®

5.  Armeerimisvõrk
6.  Vedelpahtlisse Tasanduskihti 
 põrandaküte
7.  Tasanduskiht, vähemalt 20 mm

1.  Betoonalus
2.   Plastkile (ei pea olema vananemiskin- 
 del)/auru läbi laskev krunt
3.  EPSCement®  
4. Sissevalatud ventilatsioon
5.  Sissevalatud kanalisatsioon
6.  Sooja- ja külmaveetorud
7.  Sissevalatud elektrijuhtmestik
8.  Sissevalatud valguskaabel
9.  Armeerimisvõrk
10.  Põrandaküte
11.  Tasanduskiht

1.  Sein
2.  Aluslaudis
3.  Ristlatt
4.  Latt 
5.  Alusplaat
6.  Põrandatala 45×220 mm
7.  Plastkile, ei pea olema vananemiskindel 
8. EPSCement® 
9.  Armeerimisvõrk
10.  Tasandussegu
11.  Tihenduskiht
12.  Võimalik kinnitussegu vastavalt väliskihile
13.  Katusekivid
14.  Keraamilised plaadid
15.  Bituumen/rullmaterjal
16.  Murukatus

Vannitoa põrand ja 
sein puidust vahelael

Puidust 
vahelagi
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Aluspind tuleb alati ette valmistada
Aluspind ei tohi segust EPSCement® vett 
välja imada.

Aluspinnale kinnituv valamine 
Aluspind tuleb töödelda auru läbilaskva põ-
randakrundiga, mida on veega lahjendatud 
vastavalt tootja juhendile. Põrandapind peab 
olema puhastatud tolmust, tsemendisade-
mest, rasvast ja muust mustusest. Segu 
valatakse välja ja harjatakse üle kogu põran-
dapinna.
 
Nn ujuvpõranda valamine
Kogu põrandapinnale laotatakse plastikkile 
(ei pea olema vananemiskindel), see vol-
ditakse seinte ääres ning läbiviikude kohal 
ülespoole. Õhumullide vältimiseks tuleb jäl-
gida, et kile oleks tihedalt aluspinna, torude 
ja muude ühenduspunktide vastas.

Valamine maapinnale 
Soovitatav on kasutada 150 mm paksust 
pestud killustikust aluskihti.

1. ETTEVALMISTAMINE

4. PUMPAMINE

Segu EPSCement® 
väljapumpamine
Segu tuleb laiali laotada nii ühtlaselt kui 
võimalik (vähemalt  30 mm), teatava varu-
ga lattide kohal. Vajaliku kõrguse võib üles 
ehitada ühe valamisega.

6. TASANDAMINE

Tasandus- või lihvimissegu 
pealekandmine.
Tasandussegu (vähemalt 15 mm)  või lih-
vimissegu (vähemalt 30 mm) tuleb peale 
kanda niipea, kui valatud pinnal on võimalik 
kõndida, kindlasti mitte hiljem kui 3 päe-
va pärast. Pikemaks ooteajaks tuleb segu 
EPSCement® pind läbikuivamise vältimi-
seks katta auru läbilaskva krundiga või aju-
tise plastkilega.

3. SEGAMINE

Kuiv segu valatakse segunõusse 
ja segatakse veega.
Koti sisu valatakse pumba vanni.  
Lisatakse 5,8–7,2 liitrit vett koti kohta ja 
segatakse kuni pumpamiseks ja valami-
seks soovitud kontsistentsi saamiseni.

5. TÖÖTLEMINE

Järeltöötlus
Pind tasandatakse tugilattidele toetuva  
rihtlatiga, väiksemate pindade puhul võib 
kasutada hõõrutit. Segu on voolav, kui see 
sisaldab rohkem kui 6,2 liitrit vett koti kohta. 
Materjal on töödeldav kuni 1 tunni jooksul.   

2. LOODIMINE

Põranda pind tuleb loodida
Valatud kihi paksuse määramiseks 
ehitatakse nt betoonist või vaht-
plastist looditud kõrgusega punktid.  
 
Punktid paigutatakse sirgjooneliselt selli-
se tihedusega, et neile toetuv tugilatt (nt 
toru) ei painduks läbi. Samuti tuleb jälgida 
tugilattide vahekaugust, et valatud segu 
EPSCement® tasandamisel toetuks riht-
latt alati vähemalt kahele tugilatile.

Segu EPSCement®
 valamine 

on lihtne
Jälgige, et aluspinna, materjali ja segamisvee on temperatuur on vähemalt +10 °C.

Paksus, kuivamine ja kuivamisaeg
Paksus: Segu EPSCement® valatakse kihina, milles segu 
EPSCement® paksus koos tasandus-/lihvimiskihiga on vähe-
malt 50 mm, kusjuures sellest vähemalt 30 mm moodustab 
EPSCement®. Segu EPSCement® võib valada ühe korraga kihi 
paksusest sõltumata. Kuivamine: EPSCement® on isekuivav 
eeldusel, et vee/tsemendi suhtarv on 0,4 (= 6,4 liitrit vett) või 
väiksem. Kuivamisaeg: segu EPSCement® võib katta 12 tunni 
pärast.



EPSCement®

Betoon, soojus- ja heliisolatsioon ühes ja samas materjalis!

www.facebook.com/epscement www.instagram.com/epscement

50 L kott

Kasutamise näiteid 
•   Täitmine
•   Seina- ja katusekonstruktsioonid  
     (nt kombineeritult profiilplekiga) 
•   Välisfassaadide krohviparandused
•   Aluspõrandad

•  Vannitoad
•  Isoleerivad põrandad
•  Trepid
•  Terrassid

•  Tuletõkked  
 (pööningud, korterid, koolid jne.)  
•  Püstikute vahetus 
 (märgruumide renoveerimine korterma  
 jades) 
•  ...jne.

EPSCEMENT® KAALUB AINULT 17% TAVALISE BETOONI KAALUST
– kuid on piisava tugevusega, et vastata enamikule tugevusnõuetele.

Kulutabel
Pind m2 10 m2               10 m2               10 m2 10 m2              
Paksus 30 mm 50 mm 70 mm 100 mm
Kulu 300 liitrit 500 liitrit 700 liitrit 1000 liitrit
Kottide arv 7 12 16 23

Materjali andmed
Tihedus:  450 kg/m3 (350 kg/m3  
 kuivanud materjal)
Survetugevus: 2,0 MPa
Soojusjuhtivus: 0,08 W/mK
Tuleohutusklass:  A2-s1 d0

SAADAVAL EHITUSKAU-

PADE KAUPLUSTES

Maaletooja:      Edasimüüjad: 
Fulder OÜ             Hästi varustatud
Vitamiini 7              ehitusmaterjalide
51014 Tartu            kauplused.
Tel: +372 504 77 11

EPSCement®
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