
MALLITYÖSELITYS 
 
TUULETETUN JULKISIVUMUURAUKSEN  2-KERROS RAPPAUS  
 
Rappaus- ja pinnoitus olosuhteet: 
Rapattaessa ja pinnoitettaessa sekä vähintään 2 vrk työn suorittamisen jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan 
oltava vähintään +5 °C. Rappausta suorassa auringon paisteessa, voimakkaalla tuulella ja vesisateessa tulee 
välttää.  
 
Alusta: 
Rappausalustana on täyteen saumaan muurattu, sään kestävä poltettu karheapintainen tiili. Tiilen 
vedenimukyky tulisi olla n. 8-12 paino %. Tiilet on muurattu Vetonit M5 (M100/600 muurauslaastilla) 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Alusta puhdistetaan pölystä, sementtiliimasta, ruosteesta ja muusta liasta 
harjaamalla, imuroimalla tai painepesulla. Katolta ja julkisivujen kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi 
johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. 
 
Pinnan laatu: 
Värillinen, hierretty ( ruisku- tai slammattu-) pinta, raekoko esim. 0-1 mm. 
Pinnan värisävy:__________ . Värimalli tehdään työmaalla ennen työn aloittamista. 
 
Materiaalit: 
Tehdasvalmisteisia kuivalaasteja, joihin työmaalla lisätään vesi valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Pohja- ja täyttölaasti: Serpo 410 Ohutrappauslaasti 
Pinnoite:  Serpo 430 Julkisivu- ja hiertopinnoite, väri_________ . 
   
 
Pohja- ja täyttörappaus: 
Puhdistettu tiilipinta kostutetaan rappausta edeltävänä päivänä. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa vettä 
sumutetaan muutamia tunteja ennen rappaustyön aloittamista. Weber Vetonit 410 kaksikerrosrappauslaasti 
sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja levitetään tiilipinnalle laastipumpulla tai käsin teräslastalla 
voimakkaasti painaen 3…4 mm kerrokseksi. Toinen kerros Weber Vetonit 410 kaksikerrosrappauslaastia 
levitetään ensimmäisen kerroksen kovetuttua (aikaisintaan seuraavana päivänä) koneellisesti rappauspumpulla 
tai käsin teräslastalla ja tuore laastipinta tasoitetaan teräslastalla. Laastikerroksen vahvuus on tavallisesti 2…4 
mm. Laastipinta on pidettävä kosteana vähintään vuorokausi rappaustyön jälkeen. Tarvittaessa rappaus 
vahvistetaan weber Lasikuituverkolla. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen pohjalaastikerrokseen siten, että 
se asettuu laastikerrokseen 1/2...2/3 alustan pinnasta ulospäin.  
 
Pinnoitettavan alustan esikäsittely: 
Tartuntaa heikentävät aineet, kuten suolat, sementtiliima, pöly, ja ruoste on poistettava ennen pinnoitusta. 
Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pinnan rappaamista. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien 
yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja 
metallipinnat suojata. 
Ennen pinnoitusta tulee myös tarkastaa, että tiilimuurauksen rakenteellinen kosteus on riittävän alhainen. 
Ennen pinnoitustyötä tehdään mallipinnoitus värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. 
Mikäli rakennusajankohta ajoittuu myöhäiseen syksyyn, kannattaa lopullinen pinnoitustyövaihe suorittaa vasta 
lämmityskauden jälkeen, jotta lopputulos on mahdollisimman onnistunut. 
 
Pinnoitus: 
Pinnoitus voidaan tehdä aikaisintaan seuraavana päivänä esim. weber.vetonit SilcoPinnoitteella, weber.vetonit 
430 Hiertopinnoitteella, weber.vetonit 217 Kestopinnoitteella tai maalata weber.vetonit SilcoMaalilla. Pinnoite 
sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja levitetään kulloisellekin pinnoitetyypille soveltuvalla tavalla 
esim. teräslastalla voimakkaasti painaen tai koneellisesti rappauspumpulla tai suppiloruiskulla. 
Kerrospaksuuden tulee olla 1…2 mm. Tuore laastipinta hierretään tasaiseksi esim. 100 x 200 mm:n kokoisella 
sileällä polyuretaani-hiertimellä. Laastia ei saa levittää märälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on 
odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kosteuden vaihtelut alustassa saattavat 
aiheuttaa laikukkuutta lopullisessa pinnassa. Ennen varsinaisen pinnoitustyön aloittamista tehdään mallipinta 
hiertotavan määrittämiseksi. Tasaisen väripinnan aikaansaamiseksi sekoitukseen käytetyn vesimäärän ja laastin 
kerrospaksuuden tulee pysyä vakiona koko pinnalla, eikä työtapaa tai hierrintyyppiä saa muuttaa työn aikana. 
Työsaumat tulee sijoittaa mieluiten huomaamattomiin paikkoihin. Pinnoitettaessa sekä vähintään 2 vrk tämän 
jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan 
ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. 
 



(Weber Vetonit 430 Hiertopinnoitetta voidaan käyttää myös hienoroiskepinnan tekemiseen, jolloin 
laastipintaa ei ruiskuttamisen jälkeen enää käsitellä. Hiertopinnoite voidaan lisäksi levittää teräslastalla ja 
harjata tuoreeltaan myös slammauspinnaksi.) 
 
Vaihtoehtoisesti pinnoitus voidaan tehdä Serpo Silco pinnoitteella, jolloin pintarappaus tehdään aikaisintaan 
vuorokauden kuluttua pohjarappauksen jälkeen. Tällöin kuivanut pohjarappaus pohjustetaan Serpo 
SilcoMaalilla ja sen jälkeen aikaisintaan vuorokauden kuluttua pinnoitetaan Serpo Silco-pinnoitteella hiertäen. 
 
Jälkihoito: 
Seinän pinta on pidettävä kosteana vähintään 1-2 vrk pinnoituksesta (Weber Vetonit 410 + Weber Vetonit 430 
hiertopinnoite). 
Serpo Silco maali ja Silco pinnoite eivät vaadi jälkihoitoa.  
 
Kalkki ja suolahärmeiden välttämiseksi ja jos rappauspinnalta odotetaan erityistä tasavärisyyttä 
(erityisesti tummat värit), tulee mineraalinen pinnoite maalata weber.vetonit SilcoMaalilla tai käyttää 
värillisenä pintalaastina weber.vetonit SilcoPinnoitetta (eivät sisällä sementtiä tai kalkkia).  
 
Huolto ohje 
Mahdolliset mekaaniset vauriot ja kulumat tulee korjata heti vaurion ilmettyä. Mahdolliset vuodot, joiden 
kautta vesi pääsee valumaan julkisivuun, tulee korjata heti. Tukkeutuneet veden johdatukset on avattava 
välittömästi. Kriittisiä kohtia ovat esim. räystäät, syöksytorvet, vesikatto, sekä kaikki liitoskohdat esim. 
ikkunat. Likaantunut rappauspinta voidaan pestä tai pinnoittaa uudelleen. Uudelleen pinnoituksessa käytetään 
mahdollisimman lähelle alkuperäistä pinnoitusta vastaavaa pinnoitus- ja rappausmateriaalia. 
 

 
   
 
 

 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
   

 


