
Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan

� 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus betoniteräsverkolla tai
kuiduilla. Lattian reunoilla ja läpivientien kohdilla erotuskerroksena noin 5 mm 
paksu solumuovikaista. Betonilaatassa lattialämmitysputket tai -kaapelit 
tarvittaessa LVIS-suunnitelmien mukaan. Huom! Betonilaatan alla oleva 
vesihöyrytiivis radonsuojauskalvo on huomioitava rakennustyönaikaisessa 
kosteudenhallinnassa ja betonirakenteen edellyttämässä kuivumisajassa.

Radonsuojauskalvo, muovi- / metallilaminaattikalvo. Läpivientien ja liitoskohtien 
tiivistys materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan. Kalvo toimii erotuskerroksena ja lisäksi
eristyskerroksena maaperän radonkaasulle sekä kosteudelle.

X mm Lämmöneriste- ja salaojituskerros, FOAMIT 20 vaahtolasimurske #10...20 mm tai 
FOAMIT 30 vaahtolasimurske # 20...30 mm. Eristekerroksessa salaojitus sekä
radontuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan.

Suodatinkangas (ainoastaan hienorakeisen maa-aineksen kohdalla)

Perusmaa, täyttömaa tai kallio. Pinnan kallistus salaojia kohti siten, että lattian alle ei 
jää tiiviiden maakerrosten muodostamia vettä kerääviä painanteita.

Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m²K) riippuen vaahtolasimurskekerroksen 
keskimääräisestä paksuudesta (X):

200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
Reuna-alue: � 0,41 � 0,29 � 0,23 � 0,19 � 0,16
Sisäalue: � 0,30 � 0,23 � 0,19 � 0,16 � 0,14
U-arvot on laskettu käyttäen vaahtolasimurskeen lämmönjohtavuutena (� design) arvoa 0,105 W/mK ja
maaperälle kallion lämmönvastusta.
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MAANVARAINEN ALAPOHJA, VARUSTETTU RADONSUOJAUSKALVOLLA
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Construction Project

Scale      1:10

Floor covering in accordance with floor-plan specification.

Screed can be adjusted in accordance with the construction- plan specification.

Reinforced concrete slab in accordance with the building plan, reinforced with 
a concrete and steel mesh or  fibres. The edges of the slab and the inlets have 
a separating layer of  approximately  5 mm of expanded plastic. If required,  
heating and ventilation pipes and cables can be installed in  the concrete slab in  
accordance with  HVAC.

Thermal insulation and covered drainage layer, FOAMIT 20 foamed glass ag-
gregate #10...20mm or Foamit 30 foamed glass aggregate # 20….30 mm. 
If necessary the insulation layer for subsurface drainage is in accordance with 
structural and HVAC plans.

Geotextile membrane ( only in the case of fine -grained soil).

Subsoil, landfill or rock. The surface is angled towards the subsurface drains so that 
dense layers of subsoil do not form water collecting depressions underneath the 
structure.
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BASE FLOOR 

P.O. Box 120
30101 Forssa, Finland
Tel: +358 3 4243100
www.foamit.fi



SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

Päiväys

Työn nro

Piirtäjä

.

.
SuunnittelijaPL 120

30101 Forssa
puh. 03 4243 100
www.foamit.fi

1:20

 
DET 103

REUNAVAHVISTETUN LAATAN VIERUS- JA ALUSTÄYTTÖ
KYLMÄ VARASTOTILA

Perusmaan pinta tasataan siten, että se
viettää salaojia kohtia eikä lattian alle 
jää tiiviiden maakerrosten muodostamia
vettä kerääviä painanteita.

Sepelikaista tms.

Vedeneristys kohdekohtaisten
vaatimusten mukaan

Ulkoseinä
rakenesuunnitelmien mukaan

Reunavahvistettu
betonilaattarakenne
rakennesuunnitelmien mukaan

Suodatinkangas N3

Betoni- tai harkkorakenteinen
sokkeli- ja perustusrakenne
rakennesuunnitelmien mukaan

FOAMIT vaahtolasimurske,
voidaan käyttää
kevennysperustuksena, jolloin
murskepaksuus mitoitetaan
kohdekohtaisesti.

Salaoja
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Construction Project

Scale      1:2

The concrete or block structures 
plinth and foundation structures 
in accordance with the con-
struction plans.

FOAMIT foamed glass can be used 
as a lightening bulk foundation 
and the thickness of the foam glass 
layer can be calculated to suit the 
requirements of the project.

The surface of the subsoil should be 
leveled in such a way that it drains 
towards the subsurface drain and not 
underneath the structure so that dense 
layers of subsoil do not form water- 
collecting depressions.

Moisture insulation according to 
project specific requirements.

Chippings/macadam or similar

Covered drain

Geotextile Membrane

Insulated in the instance 
of a heated building.

The outer wall in accordance 
with the construction plans.

Edge reinforced concrete slab 
structure in accordance with the 
construction plans.
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EDGE REINFORCED SLAB’S FLANKING AND UNDERFILL
FOR AN UNHEATED OR HEATED STORAGE BUILDING
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YP 401

LOIVA YLÄPOHJA, KÄÄNNETTY VIHERKATTORAKENNE,
LISÄLÄMMÖNERISTEENÄ SOLUMUOVI- TAI VAAHTOLASILEVYERISTE
(KATOLLA AINOASTAAN SATUNNAISTA HENKILÖLIIKENNETTÄ)

Kasvukerros, esim. sammal-maksaruohomatto ja vettä varastoiva salaojituskerros,
asennus valmistajan ohjeiden mukaan

Suodatinkangas N3, saumat limitetään vähintään 500 mm

X mm Lämmöneriste-/salaojituskerros, FOAMIT 20 vaahtolasimurske #10...20 mm

Suodatinkangas N3, saumat limitetään vähintään 500 mm

200 mm XPS-, PUR- tai PIR-solumuovieriste tai vaahtolasieristelevyt

Salaojamatto

Vedeneristys VE80R. Kumibitumikermieristys (liimaus tai hitsaus kauttaaltaan 
alustaan), ruiskutettava PU-elastomeeri tai PMMA-elastomeeri. Pintakermi 
varustettu juurisuojalla.

Kallistus- ja tasausbetoni rakennesuunnitelmien mukaan. Pinnan tasoitus 
tarvittaessa kosteudenkestävällä tasoitteella rakennusselostuksen mukaan.

Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan, rakenne kallistettu. Laatan 
pinnalta poistetaan sementtiliima ja muut tartuntaa heikentävät epäpuhtaudet
hiekkapuhaltamalla, hiomalla, sinkopuhdistuksella tms. tavalla.

Pintakäsittely, alakatto tai muu verhous huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m²K) riippuen vaahtolasimurskekerroksen 
keskimääräisestä paksuudesta (X):
100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm
0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11
U-arvot on laskettu käyttäen vaahtolasimurskeen lämmönjohtavuutena (� design) arvoa 0,23 W/mK ja 
täydentävän solumuovieristeen lämmönjohtavuutena arvoa (�design) arvoa 0,036 W/mK.

X
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Scale      1:10
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GENTLY SLOPING UPPER FLOOR INVERTED GREEN ROOF STRUCTURE,  
ADDITIONAL INSULATION POLYSTYRENE THERMAL INSULATION OR FOAMED 
GLASS BLOCKS INSULATION (ONLY SUITABLE FOR A ROOF WHICH DOES NOT 
HAVE REGULAR PEDESTRIAN TRAFFIC)

The growing layer, for example moss-stonecrop mat and water-storing covered drainage 
layer. Installation is according to the manufacturer’s instructions.

Geotextile membrane, the joints should be overlapped to a minimum of 500 mm

Insulation layer and covered drainage layer, FOAMIT 20 foamed glass aggregate #10...20 mm. 

Geotextile membrane, the joints should be overlapped to a minimum of 500 mm

XPS or EPS expanded plastic insulation boards  or foamed glass insulation boards.

Covered drainage mat

Water proofing. Bitumised rubber sheeting insulation (glued or welded throughout the plat-
form). Spray-on elastomer. Also protective barrier against plant roots.

Concrete structure is cambered and graded according to the construction plan. Surface 
levelling, if necessary, is with moisture-resistant filler, and is carried out according to the 
specifications.

Bearing structure is according to the building plan, structure inclined. Remove all cement 
glue from the slab along with any other weakening contaminants with a sand blaster/ vac-
uum grit blasting etc.

Surface treatments, lower roof or other coverings according to the room’s specifications.

Thermal transmittance (U-value W / m² K), depending on the foamed glass layer’s  average 
thickness (X):

U-values are calculated using the thermal conductivity of the foamed glass (  design) value of 0.23 W / mK  
and the supplementary expanded insulation thermal conductivity value (  design ) value of 0,036 W/mK

P.O. Box 120
30101 Forssa, Finland
Tel: +358 3 4243100
www.foamit.fi
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PR 101

ASFALTOITAVIEN PIHA-ALUEIDEN MAARAKENNEKERROKSET

� 50 Asfalttibetoni rakennesuunnitelmien mukaan, esim. AB 11

� 200 mm Kantava kerros, murskesora #0...32 mm

Suodatinkangas, N2 ja N3-luokat, saumojen limitys vähintään 500 mm

� 300 mm Routaeristys / kevennystäyttö / kuormitusta jakava kerros, FOAMIT 
vaahtolasimurske #0...60 mm. Tiivistys erillisten ohjeiden mukaan.

Suodatinkangas, N2 ja N3-luokat, saumojen limitys vähintään 500 mm

Perusmaa tai tiivistetty täyttömaa. Pinta tasataan ja tiivistetään vähintään 
tiiviysasteeseen 92 % ennen uusien kerrosten asennusta. Kaivojen ympärillä ja 
putkikaivantojen kohdilla kaivannon luiskaus (1:2...3) ja routimattomalla 
maa-aineksella tai vaahtolasimurskeella tehdyt siirtymäkiilat.

Construction Project

Scale      1:10
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THE EARTHWORK STRUCTURAL LAYER FOR AN 
ASPHALTED YARD AREA.

Asphalt concrete structure according to plan.

The bearing layer, crushed gravel  #0...32 mm

Geotextile membrane. The joints should be overlapped to a minimum of 500 mm.

Frost Insulation / lightening fill / load sharing course, FOAMIT foamed glass aggregate  
#0...60 mm Compaction according to Foamit instructions

Geotextile membrane, the joints should be overlapped to a minimum of 500 mm

Subsoil or compacted landfill. The surface is aligned and compacted prior to the installa-
tion of new layers.  Around the excavation/trench and the pipe trenches an acclivity of 
(1: 2 ... 3), and a transition wedge made of materials resistant to frost-expansion or of foam glass.
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PR 201

BETONILAATOITUKSELLA TAI KIVEYKSELLÄ PÄÄLLYSTETTYJEN 
LIIKENNÖITYJEN PIHA-ALUEIDEN MAARAKENNEKERROKSET

� 80 mm Betonilaatoitus tai muu kiveys piha- ja ARK-suunnitelmien mukaan

30...50 mm Asennushiekka tai -murske #0...8 mm, mahdollisten reunakivien
kohdalla maakostea betonimassa K10 #8 mm

� 200 mm Kantava kerros, murskesora #0...32 mm

Suodatinkangas, N2 ja N3-luokat, saumojen limitys vähintään 500 mm

� 300 mm Routaeristys / kevennystäyttö / kuormitusta jakava kerros, FOAMIT 
vaahtolasimurske #0...60 mm. Tiivistys erillisten ohjeiden mukaan.

Suodatinkangas, N2 ja N3-luokat, saumojen limitys vähintään 500 mm

Perusmaa tai tiivistetty täyttömaa. Pinta tasataan ja tiivistetään vähintään 
tiiviysasteeseen 92 % ennen uusien kerrosten asennusta. Kaivojen ympärillä ja 
putkikaivantojen kohdilla kaivannon luiskaus (1:2...3) ja routimattomalla 
maa-aineksella tai vaahtolasimurskeella tehdyt siirtymäkiilat.
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THE EARTH WORK COURSES FOR A CONCRETE SLAB OR PAVED 
YARD AREA WITH TRAFFIC.

Concrete slabs or other paving in the yard area according to the ARCH PL.   

Sand or chippings # 0 ... 8 mm, if curbstones are utilised, they should be bedded in dry cement aggre-
gate mix.

Bearing layer, gravel #0...32 mm

Geotextile membrane, the joints should be overlapped to a minimum of 500 mm.

Frost insulation/bulk lightening fill/ load sharing layer, FOAMIT foamed glass aggregate #0...60 mm. 
Compaction according to separate instructions. Geotextile membrane, the joints should be over-
lapped to a minimum of 500 mm.

Subsoil or compacted landfill. The surface is levelled and compacted prior to the installation of new 
layers. Around the excavation/trench and the pipe trenches an acclivity of (1: 2 ... 3), and a transition 
wedge made of frost-resistant materials or foam glass.
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