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Laatusertifioidut Sakret-vedeneristystuotteet Byggmaxin 
valikoimaan  
 
Byggmax tuo Suomen markkinoille vedeneristystuotteiden huippumerkin, Sakretin, vahvistamaan 
Byggmaxin kosteiden tilojen rakennustarvikkeiden valikoimaa. Sakret OAD Plus -sarjan 
vedeneristystuotteet ovat saanet ETA-laatusertifikaatin. Tuotteet ovat myös VTT:n hyväksymiä. 
Tuotevalikoiman runsas laajentaminen on Byggmaxin strategisia kärkihankkeita 2015-16. 
 
– Täydennämme vedeneristystuotteidemme valikoimaa Sakretin korkealaatuisilla tuotteilla. Jatkossa 
Byggmaxista saa entistä laajemman valikoiman rakennustarvikkeita myös kosteiden tilojen, kuten saunan ja 
kylpyhuoneen turvalliseen ja täydelliseen vesieristämiseen, sanoo Byggmaxin Suomen maajohtaja Aleksi 
Virkkunen. 
 
Vuonna 1936 Yhdysvalloissa perustettu kuiviin valmissekoitteisiin erikoistunut Sakret on laatua 
parhaimmillaan ja se on saavuttanut suuren suosion ammattipiireissä ympäri Eurooppaa. Sakret OAD Plus -
sarjan vedeneristystuotteet ovat vastikään saanet European Technical Approval -laatusertifikaatin (ETA-
15/0147). Tuotteet ovat myös VTT:n testaamia ja sertifioimia (VTT-C-10513-13). 
 
Sakretin tuotteista löytyy sopivia vaihtoehtoja niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Valikoima kattaa tuotteet monien 
eri materiaalien kanssa käytettäväksi ja ne toimivat lattialämmityksen kanssa. Byggmaxin valikoimissa on 
esimerkiksi tiivistysnauhaa, eristemassaa, mansetteja, pohjustusainetta ja saumalaastia. 
 
Tutustu Byggmaxin koko Sakret-tuotteiden valikoimaan tästä: http://bit.ly/1ThiLuA  
 
Suomessa Sakretin tuotteita myy entuudestaan RTV-ryhmä ja Laastikulma. 
 
 
Työohje kosteiden tilojen vedeneristykseen 
 
Työohje Soveltuva tuote  
1. Alustan esikäsittely 
• Korjaa vauriot ja tasoita 

alusta 
• Pohjusta alusta Sakret-

vedeneristyspohjuste OAD 
Plus:lla 

Sakret vedeneristyspohjuste OAD 
Plus 
• Sisä- ja ulkokäyttöön 
• Seinät ja lattiat 
• Parantaa alustan tartuntaa 
• Betoni- ja sementtipohjaisilla 

tasoitteilla käsitellyt alustat, 
kipsikartonkilevyt, lattiat, joilla on 
liimajäänteitä ja tartuntaa 
heikentäviä aineita 

• Hinta: 8,95 euroa / 1 litra 
 

 

2. Liikuntasaumat ja kulmat 
• Liitokset ja saumat suoja-

taan joustavalla Sakret D 
vedeneristysnauhalla, joka 
kiinnitetään Sakret OAD 
Plus vedeneristysmassalla 

• Sisä- ja ulkonurkat suoja-
taan DEi- ja DEa-kulma-
paloilla 

Joustava vedeneristysnauha 
• Sisä- ja ulkokäyttöön 
• Joustava vedeneristysnauha pysty- 

ja vaakasuorien pintojen 
tiivistämiseen 

• Keraamisten laattojen 
liikuntasaumat ja levyjen päädyt 

• Vesitiivis 
• Korkea vetolujuus ja kemiallinen 

 



 
	
  
	
	
	
Myös liikuntasaumat suojataan 
D-vedeneristysnauhalla 

kestävyys 
• Hinta: 59,95 euroa / 25 m x 120 

mm 
 

 DEi-sisäkulma ja DEa-ulkokulma 
• Käytettäväksi Sakret OAD Plus 

vedeneristysjärjestelmässä lattian 
ja seinän välisen sauman 
eristyksen vahvistamiseen 

• Kiinnitä harjaamalla reilusti Sakret 
OAD Plus vedeneristysmassaa 

• Vedenpitävä 
• Hinta: 7,95 euroa / kpl (145 x 145 

mm) 
 

 

3. Lattiakaivot 
• Lattiakaivot ja vesiputkien 

läpivientiaukot tiivistetään 
Sakret DB- ja DW-
vedeneristysmanseteilla, 
joka kiinnitetään Sakret 
OAD Plus veden-
eristysmassalla 

Sakret DW-seinämansetti 
• Käytettäväksi Sakret OAD Plus 

vedeneristysjärjestelmässä 
seinäläpivientien vedeneristyksen 
vahvistamiseen (läpiviennin 
läpimitta 15 mm) 

• Kiinnitä harjaamalla reilusti Sakret 
OAD Plus vedeneristysmassaa 

• Vedenpitävä 
• Eri kokoja 
• Hinta: alk. 5,95 euroa / kpl (100 x 

100 mm, 6 mm reikä) 
 

 

 Sakret DB-lattiamansetti 
(itseliimautuva) 
• Käytettäväksi Sakret OAD Plus 

vedeneristysjärjestelmässä 
lattialäpivientien vedeneristyksen 
vahvistamiseen 

• Kiinnitetään kuivuneen 
vedeneristysmassan päälle  

• Kiinnitä reunat harjaamalla reilusti 
Sakret OAD Plus 
vedeneristysmassaa 

• Vedenpitävä 
• Koko: 400 x 400 mm 
• Hinta: 9,95 euroa / kpl 

 

 

4. Vedeneristysmassa 
• Sakret OAD Plus 

vedeneristysmassa 
levitetään telalla tai 
siveltimellä kaksi kerrosta 

• Toinen kerros levitetään 
vasta, kun ensimmäinen 
kerros on kuiva 

• Levitä kerrokset eri 
suuntiin 
 

Sakret OAD Plus vedeneristysmassa  
• Harmaa 
• Kylpyhuone, keittiö, saniteettitilat 
• Estää kosteuden siirtymisen 

alustaan 
• Sisä- ja ulkokäyttöön (ei uima-

altaat) 
• Seinät ja lattiat 
• Pysyy joustavana -25°c asti 
• Liuotteeton 
• Erinomainen tarttuvuus ja 

mekaaninen kestävyys 

 



 
	
  
	
	
	

• Vedeneristysmassa on 
pinnoitettava 

• Levitetään telalla tai siveltimellä 
• Hinta: 49,95 euroa / 6 kg  

           79,95 euroa / 15 kg 
 

 
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
 
Tuotekuvat ja -näytteet: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 050 371 5364, sähköposti: jukka-
pekka.hares@manifesto.fi 
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 119 myymälää eri maissa: 76 myymälää Ruotsissa, 30 Norjassa ja 
13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin 
liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa 
erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja 
tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi  
 
BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN 


