
Hämeenlinnan ABC Tiiriön vesikaton 
saneeraustöissä sisäpuolinen veden-
poisto muutettiin ulkopuoliseksi pois-
toksi. Yli kymmenen vuotta vanhan 
huoltoaseman vesikaton muutostöissä 
konesaumapeltikaton sisäpuoliset 
vedenpoistokourut korvattiin ulkopuo-
lisilla kaivoilla.

Foamitista valmistetuilla kallistuksilla varmistet-
tiin, ettei katolle jää kosteusriskiä aiheuttavaa 
seisovaa vettä, vaan vesi ohjautuu ulosheittokai-
voihin.

Saneerauksen suorittaneen Tampereen Katehuol-
to Oy:n Sami Pekkalan mukaan Foamit valittiin 
kallistusten materiaaliksi sen kitkakulmaisuuden 
vuoksi. Suuren kitkakulman ansiosta murske ka-
sautuu ja asettuu paremmin kuin kevytsora, mikä 
toi säästöä työajassa.

– Foamitin etuna kilpailijoihin nähden on, että 
se pysyy hyvin kasassa eikä sen päälle tarvitse 
asentaa laakerivillaa kermin alle. Rakeet sitoutu-
vat hyvin yhteen, jolloin murske pysyy paikallaan 
jiirissä, Pekkala kertoo.

Villan poisjättäminen tuo materiaalisäästöjä, ja 
mahdollistaa matalana tehdyn ratkaisun. Tällöin 
mahdolliset reunojen korotukset jäävät mataliksi 
tai kokonaan pois. Villalla tehtävän työvaiheen 
pois jättäminen lisää näin kustannustehokkuutta.

– Työ nopeutuu, kun on yksi materiaali vähem-
män käsiteltävänä.

Talonrakentamisessa lopputuloksen laatua 
ja pitkäikäisyyttä lisää se, ettei Foamit sisällä 
orgaanisia ainesosia, jotka voisivat muodostaa 
kasvualustan homeelle. Pekkala on käyttänyt 
vaahtolasimursketta muissakin soveltuvissa käyt-
tökohteissa Siporex-rouheen korvaajana.

Kevyt Foamit tekee 
kermityöstä sujuvampaa

VAAHTOLASIMURSKE

TÄYTTÄÄ KEVYESTI

Foamit mahdollistaa matalan 

ratkaisun katon reunojen mukaan. 

ABC Tiiriöllä reunaa korotettiin vain 

50 mm, koska villaa ei käytetty.



Kantava Foamit nopeuttaa 
työntekoa

Foamitin helpon työstettävyyden ansiosta 
murske on kätevä asentaa. Foamitin kantavuus 
mahdollistaa sen, että murskeen päällä voi myös 
kävellä asennuksen jälkeen, mikä nopeuttaa työn 
etenemistä ja tuo säästöjä työajassa.

– Päällä käveltävyys helpottaa kermin asennusta. 
Esimerkiksi jiiriä ei tarvitse tehdä uudestaan, vaik-
ka murskeen päällä kävelee, Pekkala kertoo.

Ympäristöystävällinen Foamit-murske toimitettiin 
ABC Tiiriölle suursäkeissä, joiden koko on 1 m3. 
Pekkalan mukaan suursäkit ovat kooltaan käytän-
nöllisiä, koska kohteisiin tarvitaan usein monta 
kuutiota mursketta. Suursäkeissä ylijäävä mate-
riaali on helppo säilyttää ja kuljettaa seuraavaan 
käyttökohteeseen.

Huoltoaseman katolla vaahtolasimurskeen pai-
koilleen asettumista tehostettiin kevyellä jyrää-
misellä. Pekkalan mukaan jyrääminen onnistuu 
esimerkiksi kaasupullolla, kermirullalla tai nurmi-
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Suursäkeistä murske levitettiin 

lapioilla ja ämpäreillä katolle, 

jonka jälkeen se asennettiin 

normaaliin tapaan kaadoksi.

jyrällä. Myös vaahtolasin voimakkaampi tiivistämi-
nen on helppoa, koska se ei vaadi erikoiskalustoa.

Foamit-murskeen päälle kermi asennetaan nor-
maaliin tapaan. Työn sujuvuutta lisää Foamitin 
keveys.

– Kermityö on raskasta, joten on hyvä, että mate-
riaalit ovat kevyitä. Työ on tällöin miellyttäväm-
pää asentajille, Pekkala kertoo.


