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Diessner huomataan.

Ammattikunnan oma hankintakanava                      
jo vuodesta 1948

Maalarimestarien Oy:n asiakkaita ovat maalausurakoitsijat, kor-
jaus- ja saneerausurakoitsijat, rakennusliikkeet, kiinteistöyhtiöt, 
vuokra-asunto-organisaatiot, valtion ja kunnan laitokset sekä yk-
sityiset kuluttajat.
Tuotevalikoimassa on alan johtavat rakennusmaalituotteet, ta-
soitteet ja laastit, niin seinä- kuin lattiapäällysteet ja märkätila-
tuotteet sekä työvälineet
Maalarimestarien Oy palvelee asiakkaita mestarit-express palve-
lukonseptilla joka käsittää pikanoutomyymälät, hankintapalvelun 
sekä jakelupalvelun.
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Diessner – laatua väreissä

Laatua väreissä – tämä on mottomme, jonka mukaan olemme 
toimineet jo monta vuosikymmentä. Diessner on kehittänyt jo yli 
80 vuoden ajan korkealaatuisia pinnoitteita sisä- ja ulkoseiniin. 
Olemme valmistaneet tuotteemme yli 60 vuoden ajan Berliinissä. 

Tarjoamme täydellä maali-, laasti-, rappaus- ja lisälämmön eristys-
valikoimalla täsmälliset ratkaisut, joita tarvitset ammattimaisiin 
kunnostus- ja rakennustöihin.



Diesco N-TEC 9 
nanotekniikalla                          

N-TEC 9: parempi suoja likaantumiselta

Mineralisoitu polymeeripinta estää lian kiinnittymisen. 
Pinnoitekerros ei ole termoplastinen, likahiukkaset voi-
vat olla vain irrallisia, ja ne huuhtoutuvat pois luonnolli-
sissa sääolosuhteissa.

N-TEC 9: parempi suoja levää ja hometta 
vastaan

Viime vuosina on julkisivujen pinnoilla havaittu useasti 
levää ja hometta. Siihen on monta syytä. Ilmassa ole-
vien vahingollisten typpioksidien vähetessä, mikä on 
hyvä asia, vuoden keskilämpötilan ja kosteiden jaksojen 
lisääntyminen edesauttaa orgaanista kasvua. Kasteesta 
tai sadevedestä muodostuva kosteus on levän ja homeen 
orgaanisen kasvun perusta. N-TEC 9 -kaavalla on onnis-
tuttu jakamaan julkisivun pinnalle muodostuva kosteus 
(leviämisilmiö) ja siten nopeuttamaan pinnan kuivumis-
ta tuulen tai lämmön vaikutuksesta. Kosteuskalvo pie-
nenee näin minimiin. Samalla kosteuden imeytyminen 
alustaan estyy. 
 

0.0 Yleistä

Logon mv-versio

Kovuustesti: testijaksot A ja B

2 000 tunnin keinotekoinen sää-

olosuhteille altistaminen

on äärimmäisen kovaa UV-säteilyllä, veden

vaikutuksella ja lämpötilavaih-

teluilla kuormittamista.

Diesco N-TEC 9:n jopa värillisellä alueella
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Hoivakoti Kantele  
Valkeakoski 2015 
Silikonihartsipinnoite SHP-K 1,5 mm



Diesco N-TEC 9 
nanotekniikalla                          

N-TEC 9: parempi suoja likaantumiselta

Mineralisoitu polymeeripinta estää lian kiinnittymisen. 
Pinnoitekerros ei ole termoplastinen, likahiukkaset voi-
vat olla vain irrallisia, ja ne huuhtoutuvat pois luonnolli-
sissa sääolosuhteissa.

N-TEC 9: parempi suoja levää ja hometta 
vastaan

Viime vuosina on julkisivujen pinnoilla havaittu useasti 
levää ja hometta. Siihen on monta syytä. Ilmassa ole-
vien vahingollisten typpioksidien vähetessä, mikä on 
hyvä asia, vuoden keskilämpötilan ja kosteiden jaksojen 
lisääntyminen edesauttaa orgaanista kasvua. Kasteesta 
tai sadevedestä muodostuva kosteus on levän ja homeen 
orgaanisen kasvun perusta. N-TEC 9 -kaavalla on onnis-
tuttu jakamaan julkisivun pinnalle muodostuva kosteus 
(leviämisilmiö) ja siten nopeuttamaan pinnan kuivumis-
ta tuulen tai lämmön vaikutuksesta. Kosteuskalvo pie-
nenee näin minimiin. Samalla kosteuden imeytyminen 
alustaan estyy. 
 

0.0 Yleistä

Logon mv-versio

Kovuustesti: testijaksot A ja B

2 000 tunnin keinotekoinen sää-

olosuhteille altistaminen

on äärimmäisen kovaa UV-säteilyllä, veden

vaikutuksella ja lämpötilavaih-

teluilla kuormittamista.

Diesco N-TEC 9:n jopa värillisellä alueella

Kerrostalot Koivukuja 
Tampere 2013 
Silikonihartsipinnoite  

SHP-K 1,5 mm

Diessner huomataan aina.
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Akryyli-Hydropohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Vesipohjainen, syvälle tunkeutuva pohjus-
te sisä- ja ulkokäyttöön. Paljon kuiva-ai-
netta, tasoittaa imukykyä optimaalisesti, 
lujittaa pinnan hyvin, erittäin diffuusioky-
kyinen.

Läpinäkyvä vesipohjainen hydrosoli-dispersiopohjuste. Sopii 
sisä- ja erityisen hyvin ulkopintoihin. Lujittaa pinnaltaan 
hiekkaavat rapatut pinnat ja tasoittaa voimakkaasti tai epä-
tasaisesti imevien alustojen imukyvyn. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Pohjustekonsentraatti 1:4 Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Vesipohjainen pohjuste sisä- ja ulkokäyt-
töön.
Tiivistetty dispersiopohjuste, tasoittaa 
imukykyä, lujittaa pintaa.

Väritön, vesipohjainen ja tiivistetty erikoisdispersiopohjuste. 
Voidaan ohentaa vedellä suhteeseen 1:4 saakka. Lujittaa 
pinnaltaan hiekkaavat rapatut pinnat ja tasoittaa voimak-
kaasti tai epätasaisesti imevien alustojen imukyvyn.

n. 50–

150 ml/m²/

ohennukses-

ta riippuen

läpinäkyvä
5 l

10 l

90 ast

60 ast

Toxol Saneerausaine Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Sopii levästä, homeesta ja sammaleesta 
puhdistettujen pintojen suojakäsittelyyn

Käyttövalmis saneerausaine sammaleen, levän, homeen ja 
bakteerien tuhoamiseen ennen pintakäsittelyä. Sopivia alus-
toja ovat puu, betoni, sekä vanhat pinnoitteet ja rappaukset 
ja muut mineraaliset pinnat sisä- ja ulkotiloissa. Tunkeutuu 
syvälle alustaan. Ei tarvitse pestä pois. 

BAuA-rekisterinumero: 
N-36352

n. 50–200 

ml/m²
läpinäkyvä 5 l 90 ast

DIESSNER-tuoteluettelo 



Pohjusteet

Diessner huomataan aina.
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Silicon plus Hydropohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Laadukas pohjuste silikonihartsijärjestel-
miin. Tasoittaa imukykyä optimaalisesti, 
lujittaa pinnan erittäin hyvin, hydrofobi-
nen, leviää hyvin.

Läpinäkyvä siloksaani-hydrosolipohjainen pohjuste siliko-
nihartsijärjestelmiin ulkona ennen Diessnerin silikonihart-
sivärejä. Lujittaa pinnaltaan hiekkaavat rapatut pinnat ja 
tasoittaa voimakkaasti tai epätasaisesti imevien alustojen 
imukyvyn. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Silikat Fiksatiivi Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Pohjuste ja ohenne silikaattijärjestelmiin 
sisätiloissa.. Tasoittaa imukykyä optimaa-
lisesti, lujittaa pinnan erittäin hyvin, leviää 
hyvin.

Laadukas silikaattipohjainen pohjuste sisätiloihin standardin 
DIN 18363 luvun 2.4.1 mukaisesti. Lujittaa mineraaliset alus-
tat, tasoittaa vahvasti tai epätasaisesti imevät alustat. Sisäti-
loissa käytettävien silikaattipinnoitteiden ohenne. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Silikat spezial Fiksatiivi  Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Pohjuste ja ohenne silikaattijärjestelmiin 
ulkotiloissa. Tasoittaa imukykyä optimaali-
sesti, lujittaa pinnan erittäin hyvin, leviää 
hyvin.

Laadukas silikaattipohjainen pohjuste ulkotiloihin standar-
din DIN 18363 luvun 2.4.1 mukaisesti. Lujittaa mineraaliset 
alustat, tasoittaa vahvasti tai epätasaisesti imevät alustat. 
Ulkotiloissa käytettävien silikaattipinnoitteiden ohenne.

n. 150–

200 ml/m²/

ohennukses-

ta riippuen

läpinäkyvä
5 l

 10 l

90 ast

60 ast
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Aqua Eristys- ja tartuntapohja-
maali 

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin tartuntakykyinen vesiohenteinen 
erikoispohjamaali, jonka kationitekniikka 
eristää tehokkaasti mm. pihkan, nikotiinin, 
noen, ruosteen, sekä tussin ja graffitien 
läpilyönnit sisä- ja ulkotiloissa. Valkoisek-
si pigmentoitu, lähes hajuton, hengittävä, 
kuivuu nopeasti, leviää hyvin.

Sopivia alustoja ovat lasi, kova PVC, sinkitty teräs, alumiini, 
puu (sisätiloissa), betoni ja pitävät vanhat lakat ja maalit. 
Ulkotiloissa vain raudattomille metalleille, mutta sisätiloissa 
soveltuu myös rautametallien maalaukseen. Kuivissa sisä-
tiloissa riittää sellaisenaan, mutta märkätiloissa ja ulkona 
vaatii pintamaalin.

n. 120–150 

g/m²
valkoinen

1 kg

5 kg

16 kg

75 ast

32 ast

Pinnoiteprimeri Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvän tartunnan pinnoitteille takaava tar-
tuntapohjuste sisä- ja ulkokäyttöön. Sisäl-
tää kivirakeita (< 0,5 mm). Liuotinainee-
ton ja diffuusiokykyinen.

Sopivia alustoja ovat betoni, kipsikartonkilevyt, laastiryh-
mien P II – P IV rappaukset standardin DIN V 18550 mukai-
sesti, pitävät vanhat pinnoitteet.

n. 150–200 

g/m²
valkoinen

8 kg 

20 kg

25 kg

75 ast

32 ast

24 ast

RM
Base

Pinnoite- ja tartuntapohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvän tartunnan pinnoitteille takaava 
tartuntapohjuste sisä- ja ulkokäyttöön. Ei 
sisällä kiveä; helpompi ruiskuttaa. Liuoti-
naineeton ja diffuusiokykyinen.

Sopivia alustoja ovat kiinteät, pitävät, imemättömät tai hei-
kosti imevät rappaukset standardin DIN EN 998 mukaisesti, 
erityisesti laastiryhmien P IV ja P V rappauksissa sekä pitävät, 
imemättömät tai heikosti imevät vanhat pinnoitteet, betoni, 
kipsikartonkilevyt jne.

n. 150–200 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast

RM
Base

DIESSNER-tuoteluettelo 



Pohjamaalit

Diessner huomataan aina.
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Aqua Eristys- ja tartuntapohja-
maali 

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin tartuntakykyinen vesiohenteinen 
erikoispohjamaali, jonka kationitekniikka 
eristää tehokkaasti mm. pihkan, nikotiinin, 
noen, ruosteen, sekä tussin ja graffitien 
läpilyönnit sisä- ja ulkotiloissa. Valkoisek-
si pigmentoitu, lähes hajuton, hengittävä, 
kuivuu nopeasti, leviää hyvin.

Sopivia alustoja ovat lasi, kova PVC, sinkitty teräs, alumiini, 
puu (sisätiloissa), betoni ja pitävät vanhat lakat ja maalit. 
Ulkotiloissa vain raudattomille metalleille, mutta sisätiloissa 
soveltuu myös rautametallien maalaukseen. Kuivissa sisä-
tiloissa riittää sellaisenaan, mutta märkätiloissa ja ulkona 
vaatii pintamaalin.

n. 120–150 

g/m²
valkoinen

1 kg

5 kg

16 kg

75 ast

32 ast

Pinnoiteprimeri Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvän tartunnan pinnoitteille takaava tar-
tuntapohjuste sisä- ja ulkokäyttöön. Sisäl-
tää kivirakeita (< 0,5 mm). Liuotinainee-
ton ja diffuusiokykyinen.

Sopivia alustoja ovat betoni, kipsikartonkilevyt, laastiryh-
mien P II – P IV rappaukset standardin DIN V 18550 mukai-
sesti, pitävät vanhat pinnoitteet.

n. 150–200 

g/m²
valkoinen

8 kg 

20 kg

25 kg

75 ast

32 ast

24 ast

Silicon plus Pohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Valkoiseksi pigmentoitu pohjamaali 
ulkokäyttöön. Hyvin tarttuva, alsutan imu-
kykyä tasaava, ei sisällä liuottimia, hyvin 
diffuusiokykyinen.

Erikoispohjamaali silikonihartsijärjestelmiin ulkotiloissa. So-
pivia alustoja ovat kiinteät, pitävät, imemättömät tai heikosti 
imevät rappaukset standardin DIN EN 998 mukaisesti sekä 
pitävät, imemättömät tai heikosti imevät vanhat pinnoitteet, 
betoni jne. Muodostaa levän ja homeen kasvua estävän kal-
vomaisen suojan.

n. 150 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast

Silikaattitartuntapohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvin tarttuva pohjamaali silikaattijärjes-
telmiin. Soveltuu tiiviille alustoille sisä- ja 
ulkotiloissa.

Hyvin tarttuva, pintaa tasoittava ja halkeamia täyttävä si-
likaattipohjainen perusmaali, imemättömät alustat, kuten 
vanhat keinohartsi-dispersiopinnoitteet ennen Diescolith-si-
likaattipinnoitteita.

n. 300–400 

g/m²
valkoinen 20 kg 32 ast

Täyttävä Silikaattipohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Silikaattipohjamaali, joka täyttää hiushalkea-
mat ja parantaa päälle tulevan pinnoitteen tar-
tuntaa sisä- ja ulkotiloissa. Raekoko < 0,4 mm.

Voidaan päällystää Diescolith-silikaattipinnoitteilla ja -sili-
kaattikuultopinnoitteilla sisällä ja ulkona. Rappauksen pinnan 
hienojen halkeamien tasoitukseen tai koristeellisten kuvioiden 
tekemiseen. Säänkestävä, ei sisällä liuottimia, erittäin diffuusio-
kykyinen, CO2-läpäisevä, voimakkaasti täyttävä ja siten pintaa 
tasoittava, pintaa rakentava, tasoittaa pintojen halkeamia 
(BFS-tiedotteen nro 19 luokan A.1 mukaisesti).

n. 

250–

450 g/m²

valkoinen
8 kg

20 kg

75 ast

32 ast
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Diesco N-TEC DRY

...aidosti puhtaana pysyvä 

julkisivumaali!

Uutuus!

DIESSNER-tuoteluettelo 



 
Julkisivumaali N-TEC DRY

Diessner huomataan aina.
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   Diesco N-TEC  DRY Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Nanohybridijulkisivumaali

Erittäin laadukas, himmeäpintainen hybridi-nanokompo-
siittipohjainen julkisivumaali. Säänkestävä ja värinsä säi-
lyttävä!

Erittäin säänkestäviin ulkoseinäpinnoitteisiin muureissa, 
kiinteissä ja pitävissä laastiryhmien P II ja PIII (DIN V 18550) 
rappauksissa, betonissa, julkisivusementtilevyissä, pitävissä 
himmeapintaisissa julkisivumaaleissa ja dispersio- ja siliko-
nihartsipohjaisissa koristerappauksissa.

Paras mahdollinen suoja levää ja hometta vastaan, erin-
omainen säänkestävyys, värisävynkestävyys luokka A 
(BFS-tiedote 26), hyvin vettä hylkivä, kosteuden optimaali-
nen jakautuminen, diffuusiokykyinen, vesiohenteinen, peit-
tää hyvin, helppo käsitellä, alkalinkestävä.

n. 150–200 

ml/m²
valkoinen

1 l

5 l

12,5 l

85 ast

32 ast

RM
Base

2
Base

0
Base

...aidosti puhtaana pysyvä 

julkisivumaali!
Silikoni-
hartsimaali
Vesi-
kalvo voi 
kuivua 
vain 
hitaasti

Diesco 
N-TEC DRY
Optimaalinen
veden
jakautuminen

Silikaatti-
maali
Kosteuden
liian
voimakas
imeytyminen
alustaan

Silikonihart-
simaali

Diesco 
N-TEC DRY

Diesco N-TEC DRY   
Kestävä julkisivumaali, joka pysyy siistinä!

  
Säänkestävä ja värinsä säilyttävä!

Ongelma on sinulle tuttu: ”vihreät” ulkoseinät. Ne eivät ole aina toivottuja. Ei ainakaan silloin, kun vihreä 
väri tulee mikro-organismeista, kuten levästä ja homeesta. Tämä ongelma innoitti kehittämään uuden tek-
niikan, joka estää näiden pienen pienten elinmuotojen kasvun. Se on onnistunut silikaattinanohiukkasten 
ja polymeerien yhdistelmällä. Tämän uuden tekniikan perustana on Diesco Nano TEC -teknologia, jonka 
ansiosta ulkoseinien pinnat kuivuvat nopeasti.

Veden pintajännityksen rikkoutuminen mahdollistaa nopeamman kuivumisen. Tämä ehkäisee itiökasvus-
ton syntymisen. Näin maalipinta säilyttää ulkonäkönsä ja mahdollistaa pidemmän huoltokäsittelyvälin.    
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Silicon plus Microsan Julkisivu-
maali

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin laadukas hybridi-nanoteknologial-
la varustettu mikrorakenteinen silikoni-
hartsimaali ulkoseinille.

Julkisivupinnoite, jossa on optimaalinen säänkesto. Erittäin 
diffuusiokykyinen ja CO2-läpäisevä, suojaa erittäin hyvin sa-
teen vaikutuksilta, peittää hyvin, ei muodosta juuri ollenkaan 
jännityksiä, helppo käsitellä, vesiohenteinen, alkalinkestävä, 
lähes hajuton. Uusi hybridi-nanoteknologia ja kolmiulotteisia 
piiverkkoja muodostava SiO-TEC-kaava pitää pinnan siistinä 
erittäin kauan ja säilyttää värisävyn erittäin hyvin (luokka A 
BFS-tiedotteen 26 mukaisesti). Levän ja homeen nopealta 
muodostumiselta suojaava kalvo.

n. 

200 ml/m²
valkoinen

2,5 l

5 l

12,5 l

120 ast 

75 ast

32 ast

0
Base

2
Base

1
Base
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Silicon plus Pohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Valkoiseksi pigmentoitu pohjamaali 
ulkokäyttöön. Hyvin tarttuva, tasoittava, ei 
sisällä liuottimia, hyvin diffuusiokykyinen.

Erikoispohjamaali tartunnan parantamiseen ennen silikoni-
hartsimaaleja. Sopivia alustoja ovat kiinteät, pitävät, ime-
mättömät tai heikosti imevät rappaukset standardin DIN 
EN 998 mukaisesti sekä pitävät, imemättömät tai heikosti 
imevät vanhat pinnoitteet, betoni jne. Muodostaa levän ja 
homeen kasvua estävän kalvomaisen suojan.

n. 150 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast

Silicon plus Hydropohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Laadukas pohjuste silikonihartsijärjestel-
miin. Tasoittaa imukykyä optimaalisesti, 
lujittaa pinnan erittäin hyvin, hydrofobi-
nen, leviää hyvin.

Läpinäkyvä siloksaani-hydrosolipohjainen pohjuste siliko-
nihartsijärjestelmiin ulkona. Lujittaa pinnaltaan hiekkaavat 
rapatut pinnat ja tasoittaa voimakkaasti tai epätasaisesti 
imevien alustojen imukyvyn. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

DIESSNER-tuoteluettelo 



Julkisivumaalit

Diessner huomataan aina.

Silicon plus Julkisivumaali   Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Himmeäpintainen silikonihartsimaali ul-
koseinille. Sopivia alustoja ovat betoni, 
kuitusementtilevyt, sekä pitävät vanhat 
mineraaliset pinnoitukset ja rappaukset.

Kolmiulotteisia piiverkkoja muodostava SiO-TEC-kaava pitää 
pinnan siistinä erittäin kauan ja säilyttää värisävyn erittäin 
hyvin. Hyvä säänkestävyys, erittäin diffuusiokykyinen, erit-
täin CO2-läpäisevä, peittää hyvin, värisävyn säilyttävä luokka 
A (BFS-tiedote 26) ei muodosta juuri ollenkaan jännityksiä, 
helppo käsitellä, erittäin tuottoisa, vesiohenteinen, alkalin-
kestävä, lähes hajuton. Levän ja homeen muodostumiselta 
suojaava kalvo.

n. 

 200 ml/m²
valkoinen

1 l

2,5 l

5 l

12,5 l

120 ast

75 ast

32 ast

0
Base

2
Base

1
Base

Silicon plus Microsan Julkisivu-
maali

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin laadukas hybridi-nanoteknologial-
la varustettu mikrorakenteinen silikoni-
hartsimaali ulkoseinille.

Julkisivupinnoite, jossa on optimaalinen säänkesto. Erittäin 
diffuusiokykyinen ja CO2-läpäisevä, suojaa erittäin hyvin sa-
teen vaikutuksilta, peittää hyvin, ei muodosta juuri ollenkaan 
jännityksiä, helppo käsitellä, vesiohenteinen, alkalinkestävä, 
lähes hajuton. Uusi hybridi-nanoteknologia ja kolmiulotteisia 
piiverkkoja muodostava SiO-TEC-kaava pitää pinnan siistinä 
erittäin kauan ja säilyttää värisävyn erittäin hyvin (luokka A 
BFS-tiedotteen 26 mukaisesti). Levän ja homeen nopealta 
muodostumiselta suojaava kalvo.

n. 

200 ml/m²
valkoinen

2,5 l

5 l

12,5 l

120 ast 

75 ast

32 ast
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Silicon plus Pohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Valkoiseksi pigmentoitu pohjamaali 
ulkokäyttöön. Hyvin tarttuva, tasoittava, ei 
sisällä liuottimia, hyvin diffuusiokykyinen.

Erikoispohjamaali tartunnan parantamiseen ennen silikoni-
hartsimaaleja. Sopivia alustoja ovat kiinteät, pitävät, ime-
mättömät tai heikosti imevät rappaukset standardin DIN 
EN 998 mukaisesti sekä pitävät, imemättömät tai heikosti 
imevät vanhat pinnoitteet, betoni jne. Muodostaa levän ja 
homeen kasvua estävän kalvomaisen suojan.

n. 150 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast

Silicon plus Hydropohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Laadukas pohjuste silikonihartsijärjestel-
miin. Tasoittaa imukykyä optimaalisesti, 
lujittaa pinnan erittäin hyvin, hydrofobi-
nen, leviää hyvin.

Läpinäkyvä siloksaani-hydrosolipohjainen pohjuste siliko-
nihartsijärjestelmiin ulkona. Lujittaa pinnaltaan hiekkaavat 
rapatut pinnat ja tasoittaa voimakkaasti tai epätasaisesti 
imevien alustojen imukyvyn. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Suojamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Kiviainespintoja kosteudelta ja karbonati-
soitumiselta suojaava silkinhimmeä puh-
dasakrylaattimaali ulkoseinille.

Erittäin yleiskäyttöinen; soveltuu betonille, tiilelle, kalkki-
hiekkakivelle, kuitusementtilevylle, puulle, PVC:lle, sinkityille 
pinnoille, sekä pitäville vanhoille pinnoituksille ja rappauksil-
le. Suojaa homeelta ja karbonatisoitumiselta, kevyt ja helppo 
levittää, alkaleita kestävä, läpäisee vesihöyryä, tehokkaasti 
vettä hylkivä ja säänkestävä.

n. 120–

150 ml/m²
valkoinen

1 l

5 l

12,5 l

75 ast

32 ast

0
Base

2
Base

RM
Base

RM
Base

Fasil plus Julkisivumaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Himmeäpintainen, siloksaanivahvistettu 
dispersiomaali säänkestäviin julkisivupin-
noitteisiin.

Säänkestävä, hyvä diffuusiokyky, vettä hylkivä, helppo käsi-
tellä, vesiohenteinen, lähes hajuton.

Levän ja homeen muodostumiselta suojaava kalvo.

n. 

 200 ml/m²
valkoinen

2,5 l

5 l

12,5 l

15 l

120 ast

85 ast

32 ast

24 ast

0
Base
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Täyttävä Silikaattipohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Silikaattipohjamaali, joka täyttää hiushal-
keamat ja parantaa päälle tulevan pinnoit-
teen tartuntaa sisä- ja ulkotiloissa. Raeko-
ko < 0,4 mm.

Voidaan päällystää silikaattipinnoitteilla ja -silikaattikuulto-
pinnoitteilla sisällä ja ulkona. Rappauksen pinnan hienojen 
halkeamien tasoitukseen tai koristeellisten kuvioiden teke-
miseen. Säänkestävä, ei sisällä liuottimia, erittäin diffuusio-
kykyinen, CO2-läpäisevä, voimakkaasti täyttävä.

n. 

250–

450 g/m²

valkoinen
8 kg

20 kg

75 ast

32 ast

Silikat spezial Fiksatiivi Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Syvälle tunkeutuva, liuotinaineeton ja väri-
tön pohjuste Diessner silikaattijärjestelmiin 
ulkotiloissa. Käytetään myös ohenteena 
Diessner silikaattijärjestelmissä.

Lujittaa mineraalisen alustan, tasaa alustan imukyvyn ja 
muodostaa pitävän tartuntapinnan.

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Silikaattitartuntapohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvin tarttuva pohjamaali silikaattijärjes-
telmiin. Soveltuu tiiviille alustoille sisä- ja 
ulkotiloissa.

Hyvin tarttuva, pintaa tasoittava ja halkeamia täyttavä sili-
kaattipohjainen pohjamaali. Imemättömät alustat, kuten
vanhat keinohartsi-dispersiopinnoitteet ennen silikaattipin-
noitteita.

n. 150–200 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast

RM
Base

SOL-silikaattimaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin hyvin tarttuva silikaattimaali, jossa 
yhdistyy silikaatti- ja silikonihartsimaalien 
parhaat puolet. Ei muodosta kalvoa.

Standardin DIN 18363, kohdan 2.4.1 mukainen Silikagee-
li-tribridikaava erinomaiseen pitoon ja säänkestävyyteen, 
likaa hylkivä. Sopivia alustoja ovat vanhat himmeäpintaiset, 
pitävät pinnoitteet ja silikaatti-, dispersio- ja silikonihart-
sipohjaiset maalit ja rappaukset; kalkkihiekkakivimuurit, 
vanhat ja uudet standardin DIN V 18550 mukaiset rappauk-
set. Erittäin säänkestävät, erittäin diffuusiokykyinen, kestää 
UV-säteilyä, ei muodosta kalvoa, peittää hyvin, himmeä 
mineraalipinta, alkalisesti vaikuttava ja sen vuoksi homeen 
ja levän muodostumista estävä. Saatavissa myös homeenes-
toaineella lisäaineistettuna.

n.  

200 ml/m²
valkoinen

1 l

5 l

12,5 l

85 ast

32 ast

1
Base

0
Base

* *



Silikaattimaalit

Täyttävä Silikaattipohjamaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Silikaattipohjamaali, joka täyttää hiushal-
keamat ja parantaa päälle tulevan pinnoit-
teen tartuntaa sisä- ja ulkotiloissa. Raeko-
ko < 0,4 mm.

Voidaan päällystää silikaattipinnoitteilla ja -silikaattikuulto-
pinnoitteilla sisällä ja ulkona. Rappauksen pinnan hienojen 
halkeamien tasoitukseen tai koristeellisten kuvioiden teke-
miseen. Säänkestävä, ei sisällä liuottimia, erittäin diffuusio-
kykyinen, CO2-läpäisevä, voimakkaasti täyttävä.

n. 

250–

450 g/m²

valkoinen
8 kg

20 kg

75 ast

32 ast

Granisil Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Säänkestävä silikaattimaali mineraalisille 
julkisivupinnoille

Standardin DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaisesti kaksinker-
tainen silisifikaatio erinomaiseen säänkestävyyteen. Sopivia 
alustoja ovat betoni, tiili, kalkkihiekkakivi, sekä pitävät van-
hat rappaukset ja silikaattipinnoitteet. Ei muodosta kalvoa, 
kevyt ja helppo levittää, alkaleita kestävä, erittäin diffuusio-
kykyinen.

n.  

200 ml/m²
valkoinen

5 l

12,5 l

75 ast

32 ast

1
Base

0
Base

* *

Ulkosilikaatti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin diffuusiokykyinen, säänkestävä 
silikaattimaali

Edullinen silikaattimaali ulkokäyttöön. Sopivia alustoja ovat 
tiili, sekä pitävät vanhat mineraaliset rappaukset ja silikaat-
tipinnoitteet. Säänkestävä, vettä hylkivä, erittäin diffuusioky-
kyinen, CO2-läpäisevä.

n. 

200 ml/m²
valkoinen

5 l

12,5 l

75 ast

32 ast

1
Base

0
Base

* *

Kalkkimaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin diffuusiokykyinen pastamainen 
mineraalimaali 

Kalkkivesipohjainen maali ulko- ja sisäkäyttöön. Diescolith 
Kalkkimaali sopii erinomaisesti peittäviin ja läpikuultaviin 
kalkkipinnoituksiin. Sopivia alustoja ovat mineraaliset paljon 
kalkkia sisältävät rappaukset ja pitävät vanhat kalkkipinnoitteet. 

Lujittaa alustaa karbonatisoitumisen myötä runsaskalkkisil-
la alustoilla. Mineraalisessa pinnoitteessa on erittäin hyvä 
diffuusiokyky, erittäin hyvä vesihöyryn läpäisevyys , erittäin 
hyvä CO2-läpäisevyys. 

n. 80–120 

g/m²
valkoinen 16 kg 32 ast

*
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Diessner huomataan aina.

Silikat spezial Fiksatiivi Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Syvälle tunkeutuva, liuotinaineeton ja väri-
tön pohjuste Diessner silikaattijärjestelmiin 
ulkotiloissa. Käytetään myös ohenteena 
Diessner silikaattijärjestelmissä.

Lujittaa mineraalisen alustan, tasaa alustan imukyvyn ja 
muodostaa pitävän tartuntapinnan.

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

Silikaattitartuntapohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvin tarttuva pohjamaali silikaattijärjes-
telmiin. Soveltuu tiiviille alustoille sisä- ja 
ulkotiloissa.

Hyvin tarttuva, pintaa tasoittava ja halkeamia täyttavä sili-
kaattipohjainen pohjamaali. Imemättömät alustat, kuten
vanhat keinohartsi-dispersiopinnoitteet ennen silikaattipin-
noitteita.

n. 150–200 

ml/m²
valkoinen 12,5 l 32 ast
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1
Base

0
Base

Sisäsilikaattimaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Silikaattimaali

Standardin DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaisesti mineraali-
siin pinnoitteisiin seinä- ja kattopinnoilla sisätiloissa. Sopi-
via alustoja ovat kiinteät mineraaliset ja silisifikaatiokykyi-
set rappaukset ja vanhat pinnoitteet. 

Luokitus standardin DIN EN 13300 mukaisesti: Kiiltoaste: tä-
yshimmeä, märkähankausluokka 3, peittävyys luokka 2 me-
nekin ollessa 7 m² litraa kohden, raekoko: hieno (< 100 µm).

n. 150–200 

ml/m²
valkoinen

5 l

12,5 l

40 kg

120 l

85 ast

32 ast

* *

Silikaattimaalit sisätiloihin

Silikaattitartuntapohjuste Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hyvin tarttuva pohjamaali silikaattijärjes-
telmiin. Soveltuu tiiviille alustoille sisä- ja 
ulkotiloissa.

Hyvin tarttuva, pintaa tasoittava ja halkeamia täyttavä sili-
kaattipohjainen pohjamaali. Imemättömät alustat, kuten
vanhat keinohartsi-dispersiopinnoitteet ennen silikaattipin-
noitteita.

n. 300–400 

g/m²
valkoinen 20 kg 32 ast

Silikat Fiksatiivi Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Pohjuste ja ohenne silikaattijärjestelmiin 
sisätiloissa. Tasoittaa imukykyä optimaali-
sesti, lujittaa pinnan erittäin hyvin, leviää 
hyvin.

Laadukas silikaattipohjainen pohjuste sisätiloihin standardin 
DIN 18363 luvun 2.4.1 mukaisesti. Lujittaa mineraaliset alus-
tat, tasoittaa vahvasti tai epätasaisesti imevät alustat. Sisäti-
loissa käytettävien Descolith-silikaattipinnoitteiden ohenne. 

n. 150–200 

ml/m²
läpinäkyvä

5 l

10 l

90 ast

60 ast

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Bio-Sisäsilikaattimaali Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Laadukas, himmeä silikaattimaali

Standardin DIN 18363 kohdan 2.4.1 mukaisesti mineraalisiin 
pinnoitteisiin seinä- ja kattopinnoilla. Sopivia alustoja ovat 
kiinteät mineraaliset ja silisifikaatiokykyiset rappaukset ja 
vanhat pinnoitteet. 

Luokitus standardin DIN EN 13300 mukaisesti: Kiiltoaste: tä-
yshimmeä, märkähankausluokka: 2, peittävyys luokka 1 me-
nekin ollessa 7 m² litraa kohden, raekoko: hieno (< 100 µm). 

Rakennusaineluokka A2 standardin DIN 4102 mukaisesti 
(valkoinen ja base 1).

n. 150–180 

ml/m²
valkoinen

1 l

5 l

12,5 l

85 ast

32 ast

1
Base

0
Base

* *

Kuva vasemmalla:
Kohde 
Lautrachin linna, Lautrach

Alusta
mineraalinen rappaus / 
mineraalinen vanha pinnoite 

Tuote
Diescolith Granisil
Valmistuminen
elokuu 2011

Kuva oikealla:
Kohde 
Wolfshagenin linna 
(Prignitz)

Alusta
mineraalinen kalkkirappaus

Tuote
Julkisivupinnoite 
Diescolith Kalkkimaali
elokuu 1998



DIESSNER-ohjelma 2013 18
18

Diessner 
Sokkelipinnoite

BSP Värikivisokkelipinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Käyttövalmis keinohartsipohjainen luon-
nonkivipinnoite sisä- ja ulkoseinille.
Sopivia alustoja ovat betoni, kuitusementti- ja kipsikar-
tonkilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset.  
Erittäin säänkestävä, diffuusiokykyinen, helppokäyttöinen, 
ympäristöystävällinen, lähes hajuton.

Esikäsittely suositellaan tehtäväksi Värikivisokkelipinnoit-
teen väriseksi sävytetyllä Pinnoiteprimerilla.

 

Raekoko 

1,2 mm  

 n. 

3,0 kg/m² 

  

Raekoko 2 

mm

 n. 

5,0 kg/m² 

ks. alla olevat 

kuvat
25 kg 24 ast

Basaltti taso 1  236 

Basaltti taso 2  237 

Basaltti taso 3  238 

Basaltti taso 4  262 hieno

Meripihka taso 1  220 

Meripihka taso 2  222 

Meripihka taso 3  223

Meripihka taso 4  265 hieno

Granaatti taso 1  230 

Granaatti taso 2  232

Granaatti taso 3  233 

Granaatti taso 4  264 hieno

Okra taso 1  225 

Okra taso 2  226 

Okra taso 3  228 

Okra taso 4  263 hieno

Smaragdi taso 1  240

Smaragdi taso 2  253 

Smaragdi taso 3  251 

Smaragdi taso 4  261 hieno

Turmaliini taso 1  249 

Turmaliini taso 2  252

Turmaliini taso 3  250 

Turmaliini taso 4  260 hieno

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Diessner 
Sokkelipinnoite

Diessner 
Kevytkuitulaasti

Kevytkuitulaasti

Erityisesti vaativille alustoille, joissa useita eri materiaa-
leja, sekä tehokkaasti lämpöä eristäville seinille, joissa 
materiaalina esim. kevytsora- tai kevytbetoniharkko. 
Soveltuu myös tiiliseinille.

Rakennusten koventuneiden lämmöneristysvaatimusten myötä 
myös kivet ovat keventyneet ja pehmentyneet ja tarvitsevat 
joustavampia pohjalaasteja. Jos pohjalaasti on jäykkä muuriin 
verrattuna, pinnoitteeseen voi muodostua halkeamia. Diessnerin 
kevytkuitulaasti tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.

Matala kimmokerroin ja kevyiden lisäaineiden käyttö sekä 
vahvistavat kuidut tekevät siitä sopivan käytettäväksi kriittisillä 
alustoilla.

Tuotteen edut:

∙ erittäin kevyt käsitellä
∙ erittäin hyvä riittoisuus
∙ parannettu vetolujuus
∙ tasainen pintarakenne
∙ alhainen pintajännitys

Diessnerin laastisuositus 
kevytbetonille ja reikätiilille
 

Huokoinen alusta sidotaan Pohjustekonsentraatilla, tiiviin alus-
tan tartuntaa parannetaan Pinnoiteprimerilla. Metallipintojen 
liitoskohdat tiivistetään Saumatiivistenauhalla. Aukkojen kul-
mavahvikkeet ja sisä- ja ulkokulmien listat kiinnitetään FLP 
Kevytkuitulaastilla. FLP Kevytkuitulaastilla voidaan kerralla 
tehdä 10 - 30 mm tasoituksia ja paksummissa ylitasoituksissa 
suositellaan ensin tehtäväksi noin 6 mm "kynsikerros". Tarvit-
taessa voidaan halkeilulle alttiit kohteet vahvistaa märkään 
laastipintaan painettavalla Diessner Lasikuituverkolla. Laasti 
pinnoitetaan sen kuivuttua noin 1 vrk / mm.

Diessnerin laastisuositus 
seka- ja luonnonkivimuureille

Näille kriittisille alustoille suosittelemme levitetyn kevytkuitu-
laastin kuivumisen jälkeen koko pinnan yliverkotusta Diessnerin 
KAM Liima- ja verkotuslaastilla sekä Diessnerin verkolla.

Kevytbetoni Reikätiili

Sekakivi-

muuri

Luonnonkivi-

muuri
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Betoninkorjaus

K & H Korroosiosuoja- ja 
tartuntalaasti

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Yksikomponenttinen laasti raudoitusterästen 
korroosiosuojaukseen ja betonipintojen tar-
tuntalaastiksi ennen täyttölaastin levitystä.

Hyväksytty ZTV-ING:n mukaisesti PCC-alueille I, II, III. Vastaa 
DafStb RiLi -ohjesäännön M2-luokituksen korroosiosuojaa ja 
mineraalipohjaista tartuntalaastia, polymeerimodifioitu. Sovel-
tuu myös rakenteisiin, jotka altistuvat tiesuolan vaikutuksille.

n. 

2,0 kg/m²

ruskehtava/

harmaa
15 kg 40 sk

PCC 05 Hienotasauslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Yksikomponenttinen hienotasauslaasti staat-
tisesti ja dynaamisesti rasitettujen betonira-
kenteiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa.

Hyväksytty ZTV-ING:n mukaisesti PCC-alueille I, II, III. Vastaa 
DafStb RiLi -ohjesäännön M2-luokitusta.

Voidaan käsitellä 2-5 mm:n kerrosvahvuuksissa.
Suurin raekoko 0,5 mm

n. 

2,0 kg/m²/

mm

 harmaa 25 kg 40 sk

PCC 2 Täyttölaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Yksikomponenttinen täyttölaasti staattisesti 
ja dynaamisesti rasitettujen betoniraken-
teiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. 

Hyväksytty ZTV-ING:n mukaisesti PCC-alueille I, II, III. Vastaa 
DafStb RiLi -ohjesäännön M2-luokitusta. 

Voidaan käsitellä 10–50 mm:n kerrosvahvuuksissa.
Suurin raekoko 2 mm

n. 

2,1 kg/m²/

mm

harmaa 25 kg 40 sk

DIESSNER-tuoteluettelo 



Diessner huomataan aina.

21

Betoninkorjaus Betoninkorjaus

FLP Kevytkuitulaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Halkeilua ehkäisevä, kuituvahvistettu pohja-
laasti 10–30 mm kerrosvahvuuksiin sisä- ja 
ulkotiloissa.

Erityisesti vaativille alustoille, joissa useita eri materiaaleja, 
sekä tehokkaasti lämpöä eristäville seinille, joissa materiaa-
lina esim. kevytsora- tai kevytbetoniharkko. Soveltuu myös 
tiiliseinille. Orgaaninen kevytrunkoaine ja hyvä riittoisuus, 
voidaan käsitellä manuaalisesti ja koneellisesti.

n.  

0,96 kg/m2/ 

mm

harmaa 25 kg 42 sk

PCC 05 Hienotasauslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Yksikomponenttinen hienotasauslaasti staat-
tisesti ja dynaamisesti rasitettujen betonira-
kenteiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa.

Hyväksytty ZTV-ING:n mukaisesti PCC-alueille I, II, III. Vastaa 
DafStb RiLi -ohjesäännön M2-luokitusta.

Voidaan käsitellä 2-5 mm:n kerrosvahvuuksissa.
Suurin raekoko 0,5 mm

n. 

2,0 kg/m²/

mm

 harmaa 25 kg 40 sk

PCC 2 Täyttölaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Yksikomponenttinen täyttölaasti staattisesti 
ja dynaamisesti rasitettujen betoniraken-
teiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. 

Hyväksytty ZTV-ING:n mukaisesti PCC-alueille I, II, III. Vastaa 
DafStb RiLi -ohjesäännön M2-luokitusta. 

Voidaan käsitellä 10–50 mm:n kerrosvahvuuksissa.
Suurin raekoko 2 mm

n. 

2,1 kg/m²/

mm

harmaa 25 kg 40 sk

BRM 4 in 1 Yleiskorjauslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Hydraulisesti kovettuva erikoislaasti betoni- 
ja kevytbetonirakenteiden nopeaan suojauk-
seen ja korjaukseen sisä- ja ulkotiloissa. 

Standardin +EN 1504-3 luokan R3 mukainen

Korjauslaasti ja hienolaasti yhdessä tuotteessa, ei tarvetta 
erilliselle tartuntalaastille. Ei tarvitse erillistä korroosiosuojausta, 
kun laastivahvuus terästen päällä vähintään 10 mm.

Kerrosvahvuus jopa 40 mm paikkakorjauksessa ja 2–5 mm 
ylitasoituksessa. 

n. 

1,6 kg/m²/

mm

harmaa 25 kg 40 sk



Diessnerin harjoittama kestävä 
kehitys

Rakennuksen energiataseella on nykyään 
jatkuvasti suurempi merkitys. Diessnerin 
moderneilla lämmöneristysjärjestelmillä 
on tärkeä merkitys energiansäästössä 
ja CO2-päästöjen pienentämisessä. Ne 
pienentävät lämmityskustannuksia tal-
vella, mutta vähentävät myös rakennus-
ten lämpenemistä kesällä. Diessnerin 
lämmöneristysjärjestelmät parantavat 
asumismukavuutta. Kun lämpötila nou-
see ulkoseinien sisäpuolella, homeen 
muodostumisen riski pienenee ja epä-
miellyttävä vedon tunne vähenee.

22 DIESSNER-tuoteluettelo DIESSNER-tuoteluettelo 



Diessner 
Eristerappausjärjestelmät

Yli 40 vuoden kokemus lämmöneristysjärjestemien alalla osoittaa 
järjestelmien kestävyyden ja taloudellisen hyödyn. Diessnerin läm-
möneristysjärjestelmät suojaavat optimaalisesti rakennuksen ul-
kopintoja ja mahdollistavat myös monia toteutustapoja. Erilaisten 
rappauskuvioiden ohella Diessnerin lämmöneristysjärjestelmiä voi 
yhdistää myös julkisivun muihin muotoilumahdollisuuksiin. Järjes-
telmien valmistajana Diessner tarjoaa lämmöneristysjärjestelmiä, 
joissa on laadukkaat, toisiinsa sovitetut komponentit, jotka on tar-
kastettu ja hyväksytty pätevien standardien mukaisesti. 
Lämmöneristysjärjestelmien eurooppalaiset tekniset hyväksynnät: 
ETA 05-0203/ 
ETA 10-0232.

23
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"Diessner eristerappausjärjestelmät, joissa eristemateriaalina käytetään EPS- tai mineraalivillaeristettä, on testattu Suomen 
betoniyhdistyksen By57 Eriste- ja levyrappaus -kirjan määrittämällä tavalla. Tampereen teknillisellä yliopistolla suoritetuissa 
testeissä todellista rakennetta vastaavat seinäelementit altistettiin sadalle ohjeistuksen mukaiselle syklille, jonka jälkeen suo-
ritettiin lujuuskokeet ohjeistuksen ETAG 004 mukaan. Testeissä järjestelmät ja tuotteet todettiin Suomen ankaraan ilmastoon 
soveltuviksi."

DIESSNER-tuoteluettelo 



Sertifikaatit
Diessner huomataan aina.
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"Diessner Liima- ja verkotuslaastit SKS ja AM 110 J on testattu Suomen betoniyhdistyksen By57 Eriste- ja levyrappaus -kirjan 
määrittämällä tavalla. Tuotteille suoritettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla kapillaarinen vedenimeytyskoe, vakuumikyl-
lästyskoe, sekä pakkasenkestävyyskokeet ja tuotteet todettiin näiden perusteella pakkasenkestäviksi." 



Diesco N-TEC 9 
nanotekniikalla                          

N-TEC 9: parempi suoja likaantumiselta

Mineralisoitu polymeeripinta estää lian kiinnittymisen. 
Pinnoitekerros ei ole termoplastinen, likahiukkaset voi-
vat olla vain irrallisia, ja ne huuhtoutuvat pois luonnolli-
sissa sääolosuhteissa.

N-TEC 9: parempi suoja levää ja hometta 
vastaan

Viime vuosina on julkisivujen pinnoilla havaittu useasti 
levää ja hometta. Siihen on monta syytä. Ilmassa ole-
vien vahingollisten typpioksidien vähetessä, mikä on 
hyvä asia, vuoden keskilämpötilan ja kosteiden jaksojen 
lisääntyminen edesauttaa orgaanista kasvua. Kasteesta 
tai sadevedestä muodostuva kosteus on levän ja homeen 
orgaanisen kasvun perusta. N-TEC 9 -kaavalla on onnis-
tuttu jakamaan julkisivun pinnalle muodostuva kosteus 
(leviämisilmiö) ja siten nopeuttamaan pinnan kuivumis-
ta tuulen tai lämmön vaikutuksesta. Kosteuskalvo pie-
nenee näin minimiin. Samalla kosteuden imeytyminen 
alustaan estyy. 
 

0.0 Yleistä

Logon mv-versio

Kovuustesti: testijaksot A ja B

2 000 tunnin keinotekoinen sää-

olosuhteille altistaminen

on äärimmäisen kovaa UV-säteilyllä, veden

vaikutuksella ja lämpötilavaih-

teluilla kuormittamista.

Diesco N-TEC 9:n jopa värillisellä alueella
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Liima- ja verkotuslaasti 
KAM 110J

Diessner KAM 110 J
Iskukestävin liima- ja  
verkotuslaasti ikinä.

Iskunkestävyys:

110 
joulea

 erittäin kestävä
 erittäin joustava
 vesihöyrydiffuusioavoin
 levitettävissä käsin  

   tai koneellisesti

Vain 8 mm:n paksuisella rappauskerroksella saadaan jopa 110 joulen 
iskuvoiman kestävä pinta! Käytetään suurelle mekaaniselle rasituksel-
le altistuvien seinien ja sokkelien verkotukseen, sekä polystyreenistä 
ja mineraalivillasta valmistettujen eristelevyjen liimaukseen sisällä ja 
ulkona. Säänkestävä ja vesitiivis jopa roiske- ja valumaveden kuormit-
tamissa paikoissa ja maakosketuksessa, mutta silti hengittävä.

Testi
ETAG 004 -standardin mukaisesti verkotuslaastin iskunkestävyys on normaalikäyttöön 
riittävä, kun laasti kestää vaurioitumatta 1,02 kg painoisen teräskuulan pudotettuna 
yhden metrin korkeudelta. Tämä tarkoittaa 10 joulen energiaa. Diessner KAM 110 J 
kestää teräskuulan iskun jopa 11 metrin korkeudesta! Se vastaa jalkapallon osumaa 
yli 80 km/h nopeudella.

...ennennäkemätöntä 

iskunkestävyyttä!

ETA-sertifioitu ja By57-testattu!

DIESSNER-tuoteluettelo 



Diesco N-TEC 9 
nanotekniikalla                          

N-TEC 9: parempi suoja likaantumiselta

Mineralisoitu polymeeripinta estää lian kiinnittymisen. 
Pinnoitekerros ei ole termoplastinen, likahiukkaset voi-
vat olla vain irrallisia, ja ne huuhtoutuvat pois luonnolli-
sissa sääolosuhteissa.

N-TEC 9: parempi suoja levää ja hometta 
vastaan

Viime vuosina on julkisivujen pinnoilla havaittu useasti 
levää ja hometta. Siihen on monta syytä. Ilmassa ole-
vien vahingollisten typpioksidien vähetessä, mikä on 
hyvä asia, vuoden keskilämpötilan ja kosteiden jaksojen 
lisääntyminen edesauttaa orgaanista kasvua. Kasteesta 
tai sadevedestä muodostuva kosteus on levän ja homeen 
orgaanisen kasvun perusta. N-TEC 9 -kaavalla on onnis-
tuttu jakamaan julkisivun pinnalle muodostuva kosteus 
(leviämisilmiö) ja siten nopeuttamaan pinnan kuivumis-
ta tuulen tai lämmön vaikutuksesta. Kosteuskalvo pie-
nenee näin minimiin. Samalla kosteuden imeytyminen 
alustaan estyy. 
 

0.0 Yleistä

Logon mv-versio

Kovuustesti: testijaksot A ja B

2 000 tunnin keinotekoinen sää-

olosuhteille altistaminen

on äärimmäisen kovaa UV-säteilyllä, veden

vaikutuksella ja lämpötilavaih-

teluilla kuormittamista.

Diesco N-TEC 9:n jopa värillisellä alueella

Omakotitalo Ideal 
Tampere 2012 
Silikonihartsipinnoite 

SHP-K 1,5 mm

Liima- ja verkotuslaasti 
KAM 110J

...ennennäkemätöntä 

iskunkestävyyttä!



DIESSNER-ohjelma 2013 28
28

Diessner eristerappausjärjestelmät 
Eristeiden liimaus

BK Liimalaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Erittäin hyvin tarttuva liimalaasti EPS- ja 
mineraalivillaeristeiden kiinnitykseen sisä- ja 
ulkotiloissa. Soveltuu myös tartuntalaastiksi 
sileäksi valetuille betonipinnoille.

Sopivia alustoja ovat uudet ja vanhat mineraaliset ja disper-
siopitoiset materiaalit. Raekoko < 1,0 mm, kuituvahvistettu, 
erittäin hyvä tartuntakyky ja elastisuus, voidaan levittää käsin 
tai koneellisesti.

n. 4,0–5,0 

kg/m²
harmaa 25 kg 42 sk

SKS Liima- ja verkotuslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

EPS- ja mineraalivillaeristeiden kiinnityk-
seen ja verkotukseen sisä- ja ulkotiloissa. 
Soveltuu myös ylitasoitukseen enintään 5 
mm kerrospaksuudella.

Sopivia alustoja ovat uudet ja vanhat mineraaliset ja disper-
siopitoiset materiaalit. Raekoko < 1,0 mm, voidaan tossut-
taa, kuituvahvistettu, hyvä liimauskyky ja elastisuus, voidaan 
levittää käsin tai koneellisesti.

liimaus 

n. 4–5 kg/m²

verkotus  

n.  

6–10 kg/m²

harmaa

25 kg

900 kg

kertakäyttö- 

kontti

42 sk

KAM Liima- ja verkotuslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

EPS- ja mineraalivillaeristeiden kiinnityk-
seen ja verkotukseen sisä- ja ulkotiloissa. 
Soveltuu myös ylitasoitukseen enintään 5 
mm kerrospaksuudella.

Sopivia alustoja ovat uudet ja vanhat mineraaliset ja disper-
siopitoiset materiaalit. Raekoko < 0,8 mm, voidaan tossut-
taa, kuituvahvistettu, hyvä liimauskyky ja elastisuus, voidaan 
levittää käsin tai koneellisesti.

liimaus  

n. 4–5 kg/m²

verkotus  

n. 6–10 kg/

m²

valkoinen

25 kg

900 kg

kertakäyttö- 

kontti

42 sk

DK Dispersioliima Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Sementitön dispersioliima EPS-eristeiden 
kiinnitykseen sisä- ja ulkotiloissa.

Sopivia alustoja ovat kuitusementti-, kipsi- ja lastulevyt, sekä 
vaneri ja muut puupohjaiset levyt. n. 1,6–2,0 

kg/m²
beige 20 kg 32 ast



Diessner huomataan aina.
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SKS Liima- ja verkotuslaasti Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

EPS- ja mineraalivillaeristeiden kiinnityk-
seen ja verkotukseen sisä- ja ulkotiloissa. 
Soveltuu myös ylitasoitukseen enintään 5 
mm kerrospaksuudella.

Sopivia alustoja ovat uudet ja vanhat mineraaliset ja disper-
siopitoiset materiaalit. Raekoko < 1,0 mm, voidaan tossut-
taa, kuituvahvistettu, hyvä liimauskyky ja elastisuus, voidaan 
levittää käsin tai koneellisesti.

liimaus 

n. 4–5 kg/m²

verkotus  

n.  

6–10 kg/m²

harmaa

25 kg

900 kg

kertakäyttö- 

kontti

42 sk

Diessner eristerappausjärjestelmät  
Verkotus

Lasikuituverkko Menekki Värisävy Rulla Lavakoko

Alkalinkestävä. 
Paino vähintään 165 g/m²

Leveys 1,10 m, silmäkoko n. 4,0 x 4,0 mm
n. 

1,0 m/m2
sininen 55,0 m² / rulla

30 rullaa

(1.650 m2)

Panssariverkko Menekki Värisävy Rulla Lavakoko

Alkalinkestävä.
Paino vähintään 335 g/m²

Käytetään lasikuituverkon alla parantamaan ohutrappauk-
sen iskunkestävyyttä erityisen suurelle mekaaniselle rasi-
tukselle altistuvilla alueilla.
Leveys: 1 m
Silmäkoko: n. 6 x 5 mm

n. 

1,0 m / 1,0 

m2

valkoinen 25,0 m
35 rullaa

875 m2 / lava

DAM Dispersio-verkotusmassa Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Käyttövalmis sementitön verkotustasoite, 
joka tahnamaisena tarttuu hyvin, eikä valu 
tai halkeile helposti.

Sopivia alustoja ovat EPS-eristelevyt, betoni, kuitusementti, 
kipsilevy, sekä uudet ja vanhat mineraaliset alustat. Soveltuu 
myös halkeamien korjaamiseen rapatuilla julkisivupinnoilla.

n. 2,5–

3,5 kg/m²
beige 25 kg 24 ast
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Pinnoitelaastit

SBP Mineraalipohjainen 
Pinnoitelaasti

Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Mineraalinen jalolaasti sisä- ja ulkokäyt-
töön revittyyn rappaukseen

Erittäin diffuusiokykyinen, vettä hylkivä, säänkestävä, kuitu-
vahvistettu, kestävä ja kuormitettava pinta, yhtäläinen pinta-
rakenne, ei muodosta juuri ollenkaan jännityksiä. Värillisiin 
pinnoitelaasteihin suosittelemme maalia ennaltaehkäiseväk-
si kalvoksi levän ja homeen muodostumista vastaan.

Raekoko  

2 mm

 n. 

2,5 kg/m²

 

Raekoko 

3 mm

 n.  

4,0 kg/m²

valkoinen 30 kg 42 sk

Sävytettynä minimitilaus 10 säkkiä. Sävytetyllä laastilla ei 
palautusoikeutta.

MP Muotoilupinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Mineraalinen jalolaasti sisä- ja ulkokäyt-
töön, tasa-, muotoilu- ja freestylepintoihin.

Erittäin diffuusiokykyinen, vettä hylkivä, säänkestävä, kuituvah-
vistettu, kestävä ja kuormitettava pinta, yhtäläinen pintarakenne, 
ei muodosta juuri ollenkaan jännityksiä. Värillisiin muotoilupin-
noitteisiin suosittelemme maalia ennaltaehkäiseväksi kalvoksi 
levän ja homeen muodostumista vastaan.

Raekoko 

1,2 mm

 n. 

1,6 kg/m² 

valkoinen 30 kg 42 sk

Sävytettynä minimitilaus 10 säkkiä. Sävytetyllä laastilla ei 
palautusoikeutta.

Piirtopinta       Hiertopinta         Ruiskupinta

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Pinnoitelaastit Käyttövalmiit pinnoitteet

MP Muotoilupinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Mineraalinen jalolaasti sisä- ja ulkokäyt-
töön, tasa-, muotoilu- ja freestylepintoihin.

Erittäin diffuusiokykyinen, vettä hylkivä, säänkestävä, kuituvah-
vistettu, kestävä ja kuormitettava pinta, yhtäläinen pintarakenne, 
ei muodosta juuri ollenkaan jännityksiä. Värillisiin muotoilupin-
noitteisiin suosittelemme maalia ennaltaehkäiseväksi kalvoksi 
levän ja homeen muodostumista vastaan.

Raekoko 

1,2 mm

 n. 

1,6 kg/m² 

valkoinen 30 kg 42 sk

Piirtopinta       Hiertopinta         Ruiskupinta

KHP-K Keinohartsipinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Käyttövalmis keinohartsipinnoite hiertopin-
nalla. Sopivia alustoja ovat betoni, kuituse-
menttilevyt, sekä pitävät vanhat pinnoitukset 
ja rappaukset ulkoseinillä.

Hyvin diffuusiokykyinen, erittäin hyvin vettä hylkivä, sään-
kestävä, kuituvahvistettu, ei muodosta juuri ollenkaan jänni-
tyksiä, ympäristöystävällinen, lähes hajuton, vesiohenteinen, 
alkalinkestävä. 
Saatavissa myös homesuojattuna!

Rakeisuus 

1,5 mm

 n. 2,5 kg/m² 

Rakeisuus 

2 mm

 n. 2,8 kg/m² 

Rakeisuus 

3 mm

 n. 3,5 kg/m²

valkoinen 25 kg 24 ast

RM
Base

SHP-R/K Silikonihartsipinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Käyttövalmis silikonihartsipinnoite kivipiir-
to- tai hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat 
betoni, kuitusementtilevyt, sekä pitävät van-
hat pinnoitukset ja rappaukset ulkoseinillä.

Erittäin diffuusiokykyinen, erittäin hyvin vettä hylkivä, sään-
kestävä, kuituvahvistettu, ei muodosta juuri ollenkaan jänni-
tyksiä, ympäristöystävällinen, lähes hajuton, vesiohenteinen, 
alkalinkestävä. Levän ja homeen muodostumiselta suojaava 
lisäaine.

Raekoko 

1,5 mm

 n. 2,3 kg/m² 

Raekoko 

 2 mm

 n. 2,4 kg/m² 

Raekoko 

 3 mm

 n. 2,8 kg/m²

valkoinen 25 kg 24 ast

RM
Base

SKP-R/K Silikaattipinnoite Menekki Värisävy Pakkauskoko Lavakoko

Käyttövalmis silikaattipinnoite kivipiirto- tai 
hiertopinnalla. Sopivia alustoja ovat betoni, 
kuitusementti- ja kipsikartonkilevyt, sekä 
pitävät vanhat pinnoitukset ja rappaukset 
sisä- ja ulkoseinillä. 

Erittäin diffuusiokykyinen, vettä hylkivä, säänkestävä, kuitu-
vahvistettu, ei muodosta juuri ollenkaan jännityksiä, ympä-
ristöystävällinen, lähes hajuton, alkalinkestävä.
Saatavissa ulkopintoihin myös homesuojattuna!

Raekoko 
1,5 mm

n. 1,8–2,2 
kg/m² 

Raekoko 
 2 mm

n. 2,6–2,8 
kg/m² 

Raekoko 
 3 mm

n. 3,6– 3,8 
kg/m²

valkoinen 25 kg 24 ast

RM
Base

Diessner huomataan aina.



Palmurinteen päiväkoti  
Valkeakoski 2015 
Silikonihartsipinnoite SHP-K 1,5 mm
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Diessner eristerappausjärjestelmät 
Tarvikkeet

Asennussarja Valinnainen

Alumiinisten sokkeliprofiilien ja reunapro-
fiilien asennussarja

75 ankkuria 6 x 60                                       
10 sokkelilistaliitintä
50 aluslevyä 3 mm

 

Saatavissa myös yksittäin (100 kpl laatikoissa)
Ankkurit 8 x 75 
Aluslevyt 3 mm 
Aluslevyt 5 mm 
Aluslevyt 10 mm

Sokkelilistaliittimet

Sokkeliprofiili KU W 66-2
SOKA-TEX-DUE

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Järjestelmän alaosa, joka työnnetään sei-
nän ja esiintyöntyvän eristeen (eristeen 
paksuus alkaen 100 mm) väliin, työntösy-
vyys 80 mm

Sisältää liittimet Z 13 (1 pussi / 25 kpl), 1 pussin kulmaliitti-
miä Z18-2 (4 ulkokulmaa, 2 sisäkulmaa)

Tarvikkeet: 
Ulkokulman kulmaliitin Z18-2a 
Sisäkulman kulmaliitin Z18-2i

1,0 m/m
PVC, valkoi-

nen
2,00 m 25 kpl / 

laatikko

à 10 kpl / pussi

10 pussia / 

Sokkeliprofiili ALU Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Järjestelmän alumiininen alaosa, tippareu-
nallinen kouruprofiili

1,0 m/m
Alumiini, 

luonnonväri
2,50 / kpl

10 kpl

30/40/50/60/

  80/100 mm

6 kpl

120/140/

160/180/

200–

300 mm
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Diessner eristerappausjärjestelmät 
Tarvikkeet

Sokkeliprofiili KU W 61-2 
SOLI-TEX-DUE

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Järjestelmän alaosa, muovinen sokkelikis-
ko, jossa on taite liitettävälle profiilille, tip-
pareuna. Sopii eristeisiin, joiden paksuus 
on 50–160 mm. 

Sisältää liittimet Z 13- (1 pussi = 25 kpl), 1 pussin kulmaliit-
timiä Z18-2 (2 ulkokulmaa, 1 sisäkulma) ja puskuliitin Z 61 
(1 tanko à 2 metriä).

Tarvikkeet: 
Pidennyskisko W 63 lisätarvikkeena 
saatavissa eristeille, joiden paksuus on 180 ja 200 mm. 
Ulkokulman kulmaliitin Z 18-a 
Sisäkulman kulmaliitin Z 18-i

1,0 m/m PVC valkoi-

nen

2,00 m 10 kpl

40/50/60/80/

100/120/

140/160 mm

à 10 kpl / pussi

10 pussia / 

Teleskooppireunalista MINI, 
verkko W 28                                  

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Itseliimautuva muovilista, jossa tiivistys-
nauha ja lasikuitu

Reunalistat seiniin, ikkunan ja oven karmiin, ohuiden rap-
pausten rajaamiseen, erityisesti paksuille eristeille ja isoihin 
ikkunan karmeihin, horisontaalinen ja vertikaalinen liikunta-
vara.

Pidennyskisko lisätarvikkeena saatavissa eristeille, joiden 
paksuus on 180 ja 200 mm.

1,0 m/m PVC valkoi-

nen

2,00 m 10 kpl

40/50/60/80/

100/120/

140/160 mm

Rajalista, verkko 38909 Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Itseliimautuva muovilista, jossa tiivistys-
nauha ja lasikuitu

Reunalistat seiniin, ikkunan ja oven karmiin, ohuiden rappa-
usten rajaamiseen. 1,0 m/m

PVC, valkoi-

nen
2,60 m 50 kpl

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Saumojen tiivistysnauha 
15/2-6

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Tiivistysnauha impregnoitua polyuretaa-
nia, täyttää standardin DIN 18542 vaati-
mukset 

Laajennus-, liikunta- ja liitossaumojen tiivistykseen, käytet-
tävissä maa- ja vesirakennuksessa sekä sisärakentamisessa, 
saumojen (myös liikuntasaumojen) tiivistykseen betoniele-
menttien välillä, kattoikkunoissa, karmeissa ja ikkunalau-
doissa ja muureissa, sauman leveys 2–6 mm (tyyppi 15).

1,0 m/m antrasiitti 18 m / rulla
20 rullaa /

laatikko

Saumojen tiivistysnauha 2D Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Tiivistysnauha impregnoitua vaahtomuo-
via standardin DIN 18055 mukaisesti 

Diessnerin lämmöneristysjärjestelmien liittäminen muihin 
osiin tai materiaaleihin, kuten ikkunan ja ovien karmeihin, 
komprimoitu, komprimointi peruutettavissa, saumojen leveys 
1–6 mm (tyyppi 15).

 

1,0 m/m antrasiitti 18 m / rulla
10 rullaa /

laatikko

Diessner eristerappausjärjestelmät 
Tarvikkeet
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Diessner eristerappausjärjestelmät 
Tarvikkeet

36

Verkotuskulma Menekki Värisävy Koko Lavakoko

Verkkolistat 
diagonaaliseen verkotukseen

1 kpl valkoinen 50 x 33 cm 50 kpl

Verkkokulmalista Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Rakennuksen nurkkien ja 
reunojen verkotukseen

  8 x 12 cm   
10 x 23 cm 1,0 m/m

PVC, 

valkoinen

2,50 m / 

kulma

 

50 kpl

Rullaverkkokulma Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

muuttuviin kulmiin rakennuksen nurkissa 
< / > 90°.

1,0 m/m valkoinen 50 m

 

1 rulla

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Verkotuskulma Menekki Värisävy Koko Lavakoko

Verkkolistat 
diagonaaliseen verkotukseen

1 kpl valkoinen 50 x 33 cm 50 kpl

Diessner eristerappausjärjestelmät 
Tarvikkeet

Liikuntasaumaprofiili 
W 51 Duo-Tex

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Käytetään nurkkasaumoissa.

Liikuntasaumaprofiili, jossa on verkkoa, 
hitsattu, valkoinen muoviosa vahvistettu 
verkolla ja tasainen rappausreuna, tasaiset 
liikuntasaumat, joissa on tarkka rappaus-
raja. 

1,0 m/m
PVC, 

valkoinen
2,0 m 25 kpl

Liikuntasaumaprofiili 
W 52 Duo-Tex

Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

Käytetään pinnoilla oleviin saumoihin.

Liikuntasaumaprofiili, jossa on verkkoa, 
hitsattu, valkoinen muoviosa vahvistettu 
verkolla ja tasainen rappausreuna, tasaiset 
liikuntasaumat, joissa on tarkka rappaus-
raja. 

1,0 m/m
PVC, 

valkoinen
2,0 m 25 kpl

Tippareunalista W 40 Menekki Värisävy Pituus Lavakoko

DROP-TEX-Due-profiili, jossa tippareuna-
lista ja verkko 

DROP-TEX-DUE, jossa tippareunalista ja verkko, 12,5 x 12,5 
cm 1,0 m/m

PVC, 

valkoinen
2,50 m 15 kpl



DIESSNER-ohjelma 2013 38

Diessner eristerappausjärjestelmät 
Eristekiinnikkeet
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Eristekiinnike STR U 2G Menekki Pituus Lavakoko

Ruuviankkurin eristyslevyjen muuriin ja 
betoniin kiinnittämistä varten

Upotettuna (peitetulppa) tai pinta-asennus käyttäen VT 90, 
SBL 140plus ja STR U tulppia.

Ankkurointisyvyys 25 mm (A,B,C,D*) 
Ankkurointisyvyys 65 mm (E*)

 
 

Statiikasta 

riippuen

115 mm

135 mm

155 mm

175 mm

195 mm

215 mm

235 mm

255 mm

275 mm

295 mm

315 mm

335 mm

355 mm

375 mm

395 mm

415 mm

435 mm

455 mm

100 kpl

Eristekiinnike STR H Menekki Pituus Lavakoko

Ruuviankkurin eristyslevyjen levymateri-
aaleihin ja  metallilevyihin kiinnittämistä 
varten 

Upotettuna (peitetulppa) tai pinta-asennus käyttäen VT 90, 
SBL 140 ja STR U tulppia. Ankkurointisyvyys alustasta riip-
puen 30–40 mm.

Saatavissa myös ruuviankkuri STR H A2 (80–220 mm). 

 

Statiikasta 

riippuen

 80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

180 mm

200 mm

220 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

100 kpl

STR-peitetulpat Menekki Värisävy Koko Lavakoko

Peitetulpat syvälle asennettujen STR-ruu-
vikiinnitystulppien peittämiseen. Valinnai-
sesti EPS (valkoinen tai harmaa) tai mine-
raalikuitu.

   

1 kpl / 

ankkuri
ø 60 mm 100 kpl

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Diessner eristerappausjärjestelmät 
Eristekiinnikkeet

STR U -asennussarja 
”STR-tool 2G”

Sisältö Lavakoko

6-kulmainen istukka, varaterä ja varaleik-
kuulevy 

STR-U ja STR H -ankkurien upotus tai STR-U, STR U 2G, STR H 
ja STR H A2 -ankkurien pinta-asennukseen.

SDS-plus-istukka saatavissa pyynnöstä.

1 sarja, johon kuuluvat leikkuulevy, 

varaleikkuulevy, erikoisterä

TX 30-1⁄4”x 90, erikoisterä TX 25

1 sarja

Lisälautanen VT 90 / VT 2G Menekki Värisävy Koko Lavakoko

VT 90: WLG 035:n mineraalivillalevyjen 
mekaaniseen ja staattiseen kiinnitykseen, 
Ø 90 mm
Yhdessä lyöntikiinnitystulppien H 1 eco ja ruuvikiinnitystulp-
pien STR sekä STR U -sulkutulppien kanssa.

VT 2G: WLG 035:n mineraalivillalevyjen 
staattiseen, upotettavaan kiinnitykseen, Ø 
112 mm
Yhdessä lyöntikiinnitystulppien STR 2G ja STR-peitetulppien 
kanssa.

1 kpl / 

ankkuri
valkoinen

ø 90 mm

ø 112 mm
100 kpl

Lisälautanen SBL 140 Menekki Värisävy Koko Lavakoko

WLG 040:n mineraalivillalamellien mekaa-
niseen ja staattiseen kiinnitykseen, Ø 140 
mm

Yhdessä lyöntikiinnitystulppien H 1 eco ja ruuvikiinnitystulp-
pien STR sekä STR U -sulkutulppien kanssa. 

1 kpl / 

ankkuri
valkoinen ø 140 mm 100 kpl

STR U -tulpat Menekki Värisävy
Pakkaus-

tyyppi
Lavakoko

Tulpat pinta-asennettujen STR-ankkurien 
ankkuriholkkien kiinnittämiseen.

 
1 tulppa valkoinen laatikko 100 kpl
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Diessner eristerappausjärjestelmät
EPS-eristeet

EPS 035 WDV polystyreenieris-
televy valkoinen

Me-
nekki

Vä-
risävy Muoto Pakkaus/paketti

Julkisivueristelevy paisutettua polysty-
reenivaahtoa standardin DIN EN 13163 
mukaisesti, rakennusaineluokka B1 (DIN 
4102), E (DIN EN 13501)

Ulkotiloihin, WLG 035, valkoinen, vaikeasti syttyvä rakennus-
luokan B1 mukaisesti, pinta: molemmin puolin sileä, reunat: 
sileät (tylpät), vaihtoehtoisesti ympäröivän uran ja jousen 
kanssa.

1,0 m² 

/ m²

val-

koi-

nen

1000 

x 500 

x pak-

suus 

(mm)

12,0 m² / 20 mm

8,0 m² / 20 mm 

6,0 m² / 30 mm

4,5 m² / 40 mm

4,0 m² / 50 mm

3,0 m² / 60 mm

2,0 m² / 80 mm

2,0 m² / 100 mm

1,5 m² / 120 mm

1,5 m² / 140 mm

1,0 m² / 160 mm

1,0 m² / 180 mm

1,0 m² / 200 mm

1,0 m² / 220 mm

0,5 m² / 240 mm

0,5 m² / 260 mm

0,5 m² / 280 mm

0,5 m² / 300 mm

0,5 m² / 320 mm

0,5 m² / 340 mm

0,5 m² / 360 mm

0,5 m² / 380 mm

0,5 m² / 400 mm

EPS 035 WDV polystyreenieris-
televy harmaa

Me-
nekki

Vä-
risävy Muoto Pakkaus/paketti

Julkisivueristelevy paisutettua polysty-
reenivaahtoa standardin DIN EN 13163 
mukaisesti, rakennusaineluokka B1 (DIN 
4102), E (DIN EN 13501)

Ulkotiloihin, WLG 035, harmaa, vaikeasti syttyvä rakennus-
luokan B1 mukaisesti, pinta: molemmin puolin sileä, reunat: 
sileät (tylpät), vaihtoehtoisesti ympäröivän uran ja jousen 
kanssa.

1,0 m² 

/ m²

har-

maa

1000 

x 500 

x pak-

suus 

(mm)

12,0 m² / 20 mm

8,0 m² / 20 mm 

6,0 m² / 30 mm

4,5 m² / 40 mm

4,0 m² / 50 mm

3,0 m² / 60 mm

2,0 m² / 80 mm

2,0 m² / 100 mm

1,5 m² / 120 mm

1,5 m² / 140 mm

1,0 m² / 160 mm

1,0 m² / 180 mm

1,0 m² / 200 mm

1,0 m² / 220 mm

0,5 m² / 240 mm

0,5 m² / 260 mm

0,5 m² / 280 mm

0,5 m² / 300 mm

0,5 m² / 320 mm

0,5 m² / 340 mm

0,5 m² / 360 mm

0,5 m² / 380 mm

0,5 m² / 400 mm

EPS 032 WDV polystyreenieris-
televy harmaa

Me-
nekki

Vä-
risävy Muoto Pakkaus/paketti

Julkisivueristelevy polystyreenivaahtoa 
standardin DIN EN 13163 mukaisesti, 
rakennusaineluokka B1 (DIN 4102), 
E (DIN EN 13501)

Ulkotiloihin, WLG 032, harmaa, vaikeasti syttyvä rakennus-
luokan B1 mukaisesti, pinta: molemmin puolin sileä, reunat: 
sileät (tylpät), vaihtoehtoisesti ympäröivän uran ja jousen 
kanssa.

1,0 m² 

/ m²

har-

maa

1200 

x 100 

x pak-

suus 

(mm)

12,0m² / 20 mm

8,0 m² / 30 mm 

6,0 m² / 40 mm

4,5 m² / 50 mm

4,0 m² / 60 mm

3,0 m² / 80 mm

2,0 m² / 100 mm

2,0 m² / 120 mm

1,5 m² / 140 mm

1,5 m² / 160 mm

1,0 m² / 180 mm

1,0 m² / 200 mm 

1,0 m² / 220 mm

1,0 m² / 240 mm

0,5 m² / 260 mm

0,5 m² / 280 mm

0,5 m² / 300 mm

0,5 m² / 320 mm

0,5 m² / 340 mm

0,5 m² / 360 mm

0,5 m² / 380 mm

0,5 m² / 400 mm

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Diessner eristerappausjärjestelmät
Mineraalivillaeristeet

Mineraalikuitueristelevy 
MIWO BS 035 plus

Me-
nekki

Pin-
noi-
te

Muoto Pakkaus/lava

standardin DIN EN 13162 mukaisesti, 
rakennusaineluokka A1
(DIN 4102 ja DIN EN 13501)
Ulkotiloihin, palamaton 
rakennusaineluokan A1 mukaisesti, 
pitävä pinnoitus molemmin puolin.
Lämmönjohtavuuden laskenta-arvo
λ = 0,035 W/mK

Lämpö- ja äänieristys, vettä hylkivä, ääniä vaimentava, dif-
fuusioavoin.

1,0 m² 

/ m²

mo-

lem-

1200 

x 400 

x pak-

suus 

(mm)

10m² / 120 mm

8m² / 140 mm

6m² / 160 mm

6m² / 180 mm

6m² / 200 mm

Mineraalikuitueristelevy 
MIWO ES 035

Me-
nekki

Pin-
noi-
te

Muoto Pakkaus/lava

standardin DIN EN 13162 mukaisesti, 
rakennusaineluokka A1
(DIN 4102 ja DIN EN 13501) Ulkotiloihin, 
palamaton rakennusluokan A1 
mukaisesti, 
pitävä pinnoitus yhdellä puolella.
Lämmönjohtavuuden laskenta-arvo
λ = 0,035 W/mK

1,0 m² 

/ m²

yk-

si-puo-

linen

800 

x 625

x pak-

suus 

(mm)

15,0 m² / 80 mm

12,0 m² / 100 mm

10,0 m² / 120 mm

8,0 m² / 140 mm

6,0 m² / 160 mm

6,0 m² / 180 mm

6,0 m² / 200 mm

Palokatkoeristelevy BS MW 
035 
FKD-T FB C2

Me-
nekki

Pin-
noi-
te

Muoto Pakkaus/paketti

Mineraalikuitu 035 
DIN EN 13162 A1 
Lämmönjohtavuuden laskenta-arvo 
λ= 0,035 W/mK

1,0 m² 

/ m²

molem-

min-

puolinen

1200 

x 200 

x pak-

suus 

(mm)

11,52m² / 100 mm

9,6m² / 120 mm

7,68m² / 140 mm

5,76m² / 160 mm

5,76m² / 180 mm

5,76m² / 200 mm

Mineraalikuitulamelli-
eristelevy MIWO Lamelle 
BS MW 041

Me-
nekki

Pin-
noi-
te

Muoto Pakkaus/lava

standardin DIN EN 13162 mukaisesti, 
rakennusaineluokka A1
(DIN 4102 ja DIN EN 13501)
Ulkotiloihin, palamaton 
rakenneluokan A1 mukaisesti, pinnoite 
molemmin puolin.

Lämmönjohtavuuden laskenta-arvo
λ = 0,041 W/mK

1,0 m² 

/ m²
molem-

1200 

x 200 

x pak-

suus 

(mm)

19,2 m² / 60 mm

14,4 m² / 80 mm

11,52 m² / 100 mm

9,6 m² / 120 mm

7,68 m² / 140 mm

5,76 m² / 160 mm

5,76 m² / 180 mm

5,76 m² / 200 mm
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Merkkien selitykset

ELF
ELF-merkintä kertoo vähäpäästöisyydestä: ei sisällä liuottimia eikä pehmittimiä. Tuotteet sopivat 
erittäin hyvin herkkiin paikkoihin, kuten asuntoihin, sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin.

Homesuoja
Näissä tuotteissa on erittäin tehokas suoja levän, sammaleen ja homeen muodostumista vastaan. 

Tehdassävytys
Näille tuotteille Diessner tarjoaa palveluna sävytyksen tehtaalla. Myös yksilölliset värisävyt 
valmistetaan tarkasti annettujen ohjeiden mukaan ja tallennetaan myöhempää käyttöä varten. 

Diessner-MIX
Näin merkityt tuotteet voidaan sävyttää nopeasti ja luotettavasti Maalarimestarien myymälöissä. 

Sävytyspohjat
Sävytyspohjat, jotka ovat käytettävissä Diessner MIX -palvelun yksilöllisessä sävytyksessä:
RM: Ready=Mix
Base 1: valkoiseksi pigmentoitu pohja, Base 2: puolivalkoiseksi pigmentoitu pohja,  
Base 0: läpinäkyvä pohja

Ruiskutettava tuote
Levitettävissä yleisimmillä korkeapaineruiskuilla.

Vesiohenteinen/ympäristöystävällinen
Näin merkityt tuotteet ovat vesipohjaisia ja sen vuoksi hajuttomia ja ympäristöystävällisiä. Niitä 
voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä ja käytetyt työkalut puhdistetaan käyttäjäystävällisesti vedellä. 

Tämä merkki merkitsee julkisivumaalit, jotka voidaan tehdassävytteisinä lisäaineistaa heijastamaan 
lämpösäteilyä pois. Näin julkisivun lämpötilaa saadaan laskettua ja käyttöikää pidennettyä erityisesti 
tummilla sävyillä.

RM
Base

1
Base

2
Base

0
Base

DIESSNER-tuoteluettelo 
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Merkkien selitykset

Diessner-maalit – asiakaslähtöisiä ja laadukkaita

Berliinissä sijaitseva Diessner GmbH & Co KG on vuosikymmenten ajan ollut dispersiomaalien, 
koristerappausten ja silotteiden, koristeellisten seinämuotoilujärjestelmien, pohjusteiden ja 
eristerappausjärjestelmien asiantuntija. 

Yrityksen menestys perustuu Diessner-tuotteiden korkeaan laatuun. Nämä on kehitetty omissa 
tutkimus- ja kehityslaboratorioissa markkinoiden tarpeita silmällä pitäen. Kehittyneet laadun-
varmistusjärjestelmät ja jatkuvat kontrollit ja sitoutumattomissa tarkastuslaitoksissa takaavat 
Diessnerin tuotteiden laadun. Sillä vain teknisesti moitteettomat tuotteet luovat pitkään kes-
tävät rakennukset.

Myös ympäristötietoinen ja -ystävällinen tuotanto on yrityksen varhainen laatuominaisuus. Jo 
vuodesta 1987 lähtien Diessner on tarjonnut laajan valikoiman liuotinaineettomia tuotteita. 
Jatkuva kehitys on saanut aikaan päästöminimoituja tuotteita ilman liuottimia ja pehmittimiä. 
Innovaatioetumatka, jota Diessner on kasvattanut aktiivisesti.

Koska asiakkaat toivovat enemmän värillistä muotoilua, Diessnerillä on laaja valikoima sävy-
tettäviä tuotteita. Diessner-tuotteet sävytetään haluttuun väriin myymälöissä, joten pystymme 
nopeasti reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin. Omien Diessner-väriemme lisäksi sävytyskoneis-
tamme löytyy valmiina yleisimmin käytetyt värikartat ja päivitämmekin sävyvalikoimaamme 
jatkuvasti.

Yhteystiedot  

      Diessner GmbH & Co.KG
      Lack- und Farbenfabrik
      Tempelhofer Weg 38-42, 12347 Berlin-Britz
      Puh. 030 - 60 00 02-0
      Faksi 030 - 60 00 02-88
      info@diessner-farben.de 
      www.diessner-farben.de
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Helsinki 
Niittyläntie 4
00620 Helsinki
Puh. 020 786 1022

Espoo
Luomannotko 2 A
02200 Espoo
Puh. 020 786 1030 

Tampere
Kuoppamäentie 1
33800 Tampere 
Puh. 020 786 1033

Puhelinvaihde 020 786 1020

Helsinki 
Hermannin Rantatie 12 
00580 Helsinki
Puh. 020 786 1028 

Oulu
Paljetie 12 
90150 Oulu
Puh. 020 786 1038 

Turku
Viilarinkatu 10
20320 Turku
Puh. 020 786 1036 


