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  MALLITYÖSELITYS 
 
 
 

TIILIPINNAN YKSIKERROS RAPPAUS 
OHUESTI PEITTÄVÄ HIERTOPINTA 
 
Esimerkkikohde: 
MUURATTU JA RAPATTU TALO  
 
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, säänkestävä karheapintainen savitiili, jonka 
vedenimukyky on 8…12 %. Vaaleiden rappausten alla tulisi käyttää vastaavat ominaisuudet 
täyttävää vaaleamman sävyistä savitiiltä. Muurauslaastina käytetään mieluiten joko tiilen tai 
rappauksen sävyistä muurauslaastia. Muuraustyö tehdään täyteen tasasaumaan muuraten. Muuratun 
seinän annetaan kuivua yhdestä kolmeen vuorokautta ennen rappaustyön aloittamista. 
Alusta on puhdistettava pölystä ja liasta sekä mahdollisista suolasaostumista ennen rappauksen 
aloittamista esim. harjaamalla 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. 
 
Rappaustyyppi: 
Yksikerrosrappaus 
Ohuesti peittävä käsittely, niin että tiilen pinta ei jää näkyviin 
Materiaalimenekki n. 9-10 kg/m2 
 
Pintalaatu: 
Värillinen sienihierretty pinta, raekoko 0-2 mm 
 
Pinnan värisävy:   
punaisen tiilen päälle XXX 
vaalean tiilen päälle XXX 
Värimalli tehdään erillisen muurausmallin päälle värisävyn ja pintakuvion varmistamiseksi. 
 
Materiaalit: 
Tehdasvalmisteinen Fescon Kuultorappauslaasti, johon työmaalla lisätään vesi valmistajan ohjeen 
mukaan. 
 
Valmistelevat työt: 
Ennen pinnoitustyön aloittamista tehdään mallipinta erillisen muurausmallin päälle oikean 
värisävyn ja pintakuvion varmistamiseksi. 
Alusta kastellaan huolellisesti vesisumutuksella edellisenä päivänä ennen rappaustyön aloittamista.  
Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat jaetaan työalueisiin suunnittelijan etukäteen 
hyväksymien linjausten mukaisesti. Työn aikaisten telinekiinnikkeiden kohdat tulee suunnitella 



mahdollisimman huomaamattomiin paikkoihin esim. ikkunoiden pielet. Siistin materiaali 
rajapinnan aikaansaamiseksi tulee sokkelin yläpuolella käyttää työnaikaisesti esim. viistettyä 
lopetusrimaa.  
 
Pinnoitus: 
Fescon Kuultorappauslaasti sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laasti levitetään joko 
käsin rappauskauhalla tai laastiruiskulla koneellisesti max. 3-5 mm:n paksuuteen. Rappauspinta 
silotetaan esim. teräslastalla niin, että laasti peittää alustan tasaisesti kauttaaltaan ja laastin hieman 
jäykistyttyä lopullinen pinta hierretään sienihiertimellä, jota tarvittaessa kastellaan mahdollisimman 
tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Työsaumojen kohdalla aikaisemmin tehdyn 
rappauspinnan reuna ohennetaan niin, että uusi rappaus ei mene suoraan jo valmiin vanhan 
rappauksen päälle.  
Telinekiinnikekohtien jälkipaikkaukset tulee suorittaa huolellisesti samoja sekoitus- ja pohjan 
kosteusolosuhteita noudattaen kuin varsinaisen rappaus. Paikkaustyö tulee rajata huolellisesti niin, 
ettei paikkaus mene ympäröivän rappauksen päälle, jossa rapatun pinnan vedenimu olosuhteet 
poikkeavat.  
 
Jälkihoito: 
Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään kolme vuorokautta pinnoituksen jälkeen ja 
tarvittaessa sumutetaan vettä.  
 
Muuta huomioitavaa: 
Tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdenmukaisiin 
sekoitus- ja työolosuhteisiin. sekä alustan tasaiseen imukykyyn. Työolosuhteista (lämpötila ja ilman 
suhteellinen kosteus) pidetään työmaapöytäkirjaa rappaustyön ajan ja sen päättymisen jälkeen vielä 
kolme päivää.  
 
Maalaus: 
Kalkki ja suolahärmeiden välttämiseksi ja jos rappauspinnalta odotetaan erityistä tasavärisyyttä (erityisesti 
tummat värit), voidaan mineraalinen pinnoite maalata samansävyisellä kalkkisementti tai silikaattimaalilla 
esim. weber.vetonit SilcoMaalilla. 
 
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. 

 


