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CREOM – kosteus- ja emässulku 

 

Käsittely- ja asennusohje 
 

Kuljetus ja varastointiohje 

Tuote tulee varastoida ja kuljettaa lämpimässä. Varastointi tulee olla tasalämpöisessä paikassa, joka on 

suoralta auringonvalolta suojassa. Tuote säilyy avaamattomana hyvin, mutta koska aine reagoi hapen 

kanssa, se pilaantuu avatussa ja vajaassa astiassa nopeasti. Pilaantuneen aineen tunnistaa hajusta. Creom 

ei haise millekään tai haju tuntuu neutraalille. Jos tuotteessa voimakas haju, se on pilalla.  

Käyttöaika avatulle tuotteelle n. 2 kk. Avatun tuotteen säilymistä voi parantaa esim. siten, että kaataa sen 

pienempiin astioihin (esim. litran muovipulloihin), jotka suljetaan tiiviisti astian tai pullon ollessa 

mahdollisimman täysi. Yli jäänyt aine hävitetään. 

Creom ei ole ympäristölle tai käyttäjälleen vaarallinen. Sen kanssa ei tarvitse silmä- tai hengityssuojaimia tai 
muita erityisiä suojavarusteita. Kts. käyttöturvatiedote. 

 

Asennusohje 

Teetä käsiteltävästä alueesta kosteusmittaus virallisella ja yleisesti hyväksytyllä kosteusmittauksia tekevällä 

yrityksellä. Lattian suhteellinen kosteus ei saa nousta millään alueella yli 98 % RH. 

Asennuslämpötila: 

Lämpötilan tulee olla asennettaessa aina mahdollisimman lähellä tilan tulevaa käyttölämpötilaa, eli samaa 

lämpötilaa jossa itse päällyste asennetaan. Jos kyseessä on tila jonka lämpötila vaihtelee esim. 

vuodenaikojen perusteella, niin asennus (ja mittaus) aina korkeimman lämpötilan mukaisesti. 

Alustavat toimenpiteet: 

Puhdista pinta maalista ja liimasta. Varmista että lattiassa ei ole öljyä, rasvaa, silikonia tai muita vastaavia 

aineita jotka voivat vaikuttaa Creomin imeytymiseen. Avaa ja korjaa halkeamat, rapautumat poistetaan ja 

korjataan. Tarvittaessa pinta pestään, hiotaan, jyrsitään tai sinkopuhalletaan. Imuroi pinta irtoliasta ja 

vedestä.  

Koeasennus: 

Tee imeytyskoe pienelle alalle. Tutki että aine imeytyy betoniin, eikä jää helmeilemään lattian pinnalle. 

Mikäli betonin pinta on erittäin kuiva (eikä tästä syystä ime ainetta sisäänsä), pintaa voi kostuttaa hieman 

sumuttamalla siihen vettä, ennen Creomin asennusta. Pinnan tulee olla vesisumutuksen jälkeen tumma, 

mutta siinä ei saa (vesi) kiillellä. Jos pinta on heti sumutuksen jälkeen kiiltävä, vähennä vettä. 

Vesisumutuksen jälkeen tulee odottaa n. tunti ennen Creomin asennusta, jotta betonin pinta on muuttunut 

tumman harmaasta vaaleanharmaaksi. Nyt Creomin pitäisi imeytyä alustaan helmeilemättä. Mikäli Creomin 

imeytyminen vaikuttaa epävarmalta, ota lattiasta pieni koepala, ja tarkista että Creom on imeytynyt 

betoniin. Creom näkyy tummana alueena betonin leikkauspinnalla. 
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Asennus: 

Koeasennuksen jälkeen Creomia voi asentaa koko alueelle. Creom voidaan levittää kumilastalla, telalla tai 

ruiskuttamalla. Creomia levitetään kaksi kerrosta. Ensimmäisellä kerralla Creomia levitetään runsaasti, eli 

annetaan imeytyä niin paljon kuin betoni ainetta imee. Toinen käsittelykerta suoritetaan pinnan ollessa 

täysin kuiva, käytännössä 20 asteen lämpötilassa vähintään n. 6-8 h. Toisella käsittelykerralla ainetta 

levitetään vähemmän, eikä betoniin pitäisi tässä vaiheessa kovin paljon enää imeytyäkään (Huom. ei 

vesisumutusta ennen toista käsittelykertaa!). Toisen asennuskerran jälkeen lattia on valmis päällystystyön 

tai maalaustyön aloittamiselle 24 h kuluttua (+ 20 C) viimeisestä levityksestä. Betonin pinta ei tarvitse enää 

erillistä primerointia tasoitusta varten, mutta haluttaessa sellainen voidaan kuitenkin Creom-pinnalle 

tehdä.  

Tiloihin, joissa Creom-käsitelty jää viimeiseksi pinnaksi ilman päällystettä, ei saa päästää runsaasti vettä tai 

painepesuripesua kuin aikaisintaan viikon päästä viimeisestä käsittelystä. 

 

Tuotteen hävittäminen 

Pyri käyttämään tuote siten, että vajaata astiaa ei jäisi. Huuhtele tyhjä astia, ja vie se muovin kierrätykseen. 

Jos Creomia jää yli tai se on pilaantunut, vie se alueesi jäteaseman kemikaalien vastaanottopisteeseen. 

 

Creom-takuu: 

Tuotteen takuu on voimassa 10 vuotta asennuksesta, edellyttäen että asennus on tehty voimassaolevien 

asennusohjeiden mukaan ja takuulomakkeet on lähetetty täytettynä maahantuojalle.  

Takuusta vastaa valmistajan vakuutusyhtiö (IF). Täytä takuulomake liitteineen osoitteessa:  

https://www.rtv.fi/creom-takuu 

 

Lisätietoja tuotteesta ja sen asennuksesta saat Creomin maahantuojalta: 

RTV-Yhtymä Oy 
Mattilantie 1, 
11710 RIIHIMÄKI 
Puhelin: 019 7421 

https://www.rtv.fi/creom-takuu

