Bentofix ® NSP -bentoniittimatto
Asennusohje

Bentofix NSP asennetaan siten, että neulasidottu
kangas johon on painettu teksti Bentofix, jää
yläpinnaksi. Pohjamaata vasten tuleva alakangas
on kudottu ja siinä on sininen ohjausviiva 30 cm reunasta.
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Asennusohje
Bentofix ® NSP
1. Yleistä

1.1 Yleistä

Bentofix
NSP
bentoniittimatto
koostuu
kahden
kuitukankaan
välissä
olevasta
bentoniiittijauhekerroksesta. Neulasidontamenetelmällä saadaan aikaan vahva bentoniittimatto, joka
säilyttää tiivistysominaisuutensa ja mekaanisen lujuutensa. Tiivistyksen muodostavat pohjamaa,
BentofixNSP -matto sekä > 30 cm peittokerros mikä antaa riittävän vastapaineen bentoniittimatolle.

PEITTOKERROS
BENTOFIX

®

NSP

POHJAMAA
Kuva 1. Bentofix NSP -maton rakenne
Valmistuksen aikana neulasidotun kankaan pitkittäissuuntaiset reunat on kyllästetty bentoniittijauheella
500 mm leveydeltä. Tällä kyllästyksellä saadaan aikaan ns. itsesaumautuvat pituussuuntaiset reunat
eikä erillistä bentoniittijauhetta tarvitse lisätä asentamisen aikana.
Bentofix valmistetaan Saksassa Naue GmbH:n tehtaalla ISO 9001 laadunvarmistuksen mukaisesti.
Nämä asennusohjeet soveltuvat kaikille Bentofix NSP tyypeille. Näitä ohjeita ei voida soveltaa
vedenalaiselle asennukselle.
1.2 Asennuksen laadunvalvonta
Tiivistyskerroksen toimintavarmuus riippuu asennustyön laadusta. Asentajan tulee seurata tarkasti
ohjeita tästä oppaasta, työmaaselostuksesta sekä noudattaa kyseisen kohteen suunnittelijan
piirustuksia. Asennustyön laadunvalvonta ja sen toteutuminen ovat suunnittelijan ja rakennuttajan
vastuulla.
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1.3 Suositellut asennustarvikkeet

2. Varastointi ja käsittely

2.1 Mitat
Yksi Bentofix -rulla painaa n. 1000 kg ja rullassa on 200 m2 (5,0 x 40 m). Kuorma saattaa sisältää
myös joitakin lyhyempiä rullia (kuitenkin väh. 15 m).
Rullassa on sisäputki, jonka halkaisija on n. 125 mm. Kaikki rullat on varustettu nostoliinoilla. Bentofix
-matot on pakattu kosteussuojattuihin muovipakkauksiin kuljetuksen, veden, auringonvalon tai lian
vaikutuksia vastaan varastoinnin, kuljetuksen ja käsittelyn aikana.
Jokaisen rullan muovikääreessä on käsittelyohjeet sekä rullakohtainen tarra missä lukee:
- valmistajan nimi
- tuotenimi
- rullamitat
- rullakohtainen numero
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- kokonaismassa per neliö

Kuva 2. Tuotetarra
Jokaiseen Bentofix- rullaan on painettu kudottuun kankaaseen tuotenimi ja -tyyppi, sekä limitysviiva
30 cm etäisyydeltä molemmista reunoista. Rullaa avattaessa nämä ovat kohtisuoraan maata vasten.
2.2. Kuljetus
Bentofix rullat toimitetaan työmaalle niiden alkuperäisissä pakkauksissa kuorma-autossa tai kontissa.
2.3 Purkaminen ja säilytys
Rullia purettaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta työturvallisuuden takia sekä vaurioiden
ehkäisemiseksi. Purkaminen onnistuu parhaiten nostoliinojen avulla tai asentamalla trukin haarukkaan
ainevahvuudeltaan riittävä putki ( 63-75 mm), joka pystyy kannattelemaan rullapainon taipumatta.
Rullissa on kaksi nostoliinaa (> 70 mm leveät) ja ne ovat n. 1/3 rullan leveydeltä reunasta). Kun rulla
on saatu ulos autosta, kannattaa se nostaa nostoliinojen tai levitysputken avulla mahdollisimman
kuivaan varastopaikkaan. Huolimaton purkaminen voi aiheuttaa rullan ytimen taipumisen, jolloin
bentoniittimaton levitys vaikeutuu. Erillistilauksesta rullat saa myös teräsytimellä varustettuna.

Varastointi
Varastoalueen tulee olla tasainen, kuiva ja vettä kuivattava jotta bentoniittimattorullat pysyvät kuivina.
Alustassa ei saa olla teräviä kiviä yms. partikkeleita jotka voisivat vaurioittaa mattoa. Tarvittaessa
voidaan käyttää lavoja tai puita rullien alla (riittävän tiheällä välityksellä).
Rullia saa pinota max. 5 rullaa päällekkäin ja on huolehdittava etteivät rullat pääse liikkumaan.
Varastopinot on peitettävä huolellisesti esim. kevytpeitteillä tai pressuilla sateelta ja painotettava
tuulelta (kuva 3).
Bentoniittijauhesäkit suositellaan varastoivaksi samalla alueella ja peitettävä huolellisesti.
Rullat suositellaan varastoitavaksi lähellä asennuspaikkaa rullien käsittelyn minimoimiseksi.
Mikäli mattorullat pääsevät kastumaan varastoinnin aikana, tulee ne tarkistaa huolellisesti mahdollisten
vaurioiden varalta.
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Kuva 3. Bentofix - rullien varastointi työmaalla

3. Asennus

3.1 Sääolosuhteet
Sääolosuhteiden tulisi olla mahdollisimman kuivat Bentofix maton ja pintamaiden asentamisen
aikana. Bentoniittimatto suositellaan peitettäväksi mahdollisimman pian levitykseen jälkeen, ennen
kuin bentoniitin kosteusprosentti saavuttaa vähintään 50 %. Mikäli bentoniittimatto hydratoituu > 50 %
(yleensä DIN 18121 mukaan) ilman vastapainetta, voi hydratoitunut matto olla tarpeen poistaa tai
korvata uudella.

3.2. Pohjamaa
Pohjamaan tulee olla mahdollisimman tasainen ja kuiva. Terävät kivet, kannot ja muut esineet (max.
50 mm) tulee poistaa ennen Bentofix -maton asennusta. Normaalisti pohjamaan erillistä tiivistystä ei
tarvita ellei projektikohtaiset suunnitelmat muuta vaadi.
Mikäli bentoniittimattoa käytetään sovelluksessa missä siihen kohdistuu vesipainetta, suositellaan
suoraan maton alla olevan maa-aineksen enimmäisraekoon olevan 12 mm (ja josta yli 80 % < 0,2
mm).
Maton asennusalustassa ei tulisi olla vesilammikoita.
3.2 Käsittely
Suojamuovi poistetaan pakkauksesta vasta juuri ennen asennusta. Maton pohja on merkitty kahdella
pituussuuntaisella viivalla. Nämä viivat osoittavat tarvittavan 0,30 m limitysleveyden.
3.3 Levitys
Bentofix NSP -matto levitetään käyttämällä levityspuomia ja levitykseen soveltuvaa konetta.
Levityksen aikana maton on oltava suoraan pohjamaan päällä. Matot leikataan tarvittaviin kokoihin
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mattoveitsellä tai puukolla. Maton vetämistä pohjamaan päällä tulee välttää. Mattoon ei saa jäädä
ryppyjä tai taitoksia. Siirtelyssä kannattaa käyttää apuna lukkopihtejä. Mattoa kannattaa asentaa vain
määrä, joka voidaan työvuoron loputtua peittää suojamaakerroksella tai suojata muutoin kastumiselta
(esim. rakennusmuovi). Reunojen painottaminen tuulen vaikutusta vastaan on myös suositeltavaa.
Levitys suositellaan aloitettavaksi yleensä korkeimmasta kohdasta, jolloin mahdolliset sadevedet
kulkeutuvat pois maton päältä.

Levityspuomi

Bentofix

Asennussuunta

Kuva 4. Bentofix - maton asennussuunta

3.4 Limitys
Mattojen saumaus tapahtuu limittämällä. Limitykset tehdään ns. kattotiiliperiaatteella veden
virtaussuunta huomioiden. Limityspituus on yleensä vähintään 30 cm rullan pituussuuntaisissa ja 50
cm poikkisuuntaisissa saumoissa (rullan jatkokset), pl. työmaakohtaiset ohjeistukset. Maton pohjan
värillisiä viivoja voidaan käyttää apuna limitysleveyttä määriteltäessä. Limityskohtien tulee olla puhtaita
ja suoria. Limitysalue puhdistetaan maa-aineksista esimerkiksi harjalla (kuva 5).
Limityskohtien päällä ei saa kävellä. Asennuksen aikana suoraan maton päällä liikkuminen
työmaakoneilla on ehdottomasti kielletty.
Bentoniittimaton pituussuuntaiset reunat on valmistuksen aikana kyllästetty bentoniittijauheella, joten
se on ns. itsesaumautuva eikä niihin tarvitse erikseen lisätä työmaalla bentoniittijauhetta. Ainoastaan
poikkisuuntaiset saumat ja mahdolliset läpiviennit ja paikkaukset vaativat bentoniittijauheen tai -pastan
käyttöä (kuva 6).
Limityksiä esim. luiskan alareunassa tulisi välttää.
Kahta samanlaista kangasta ei tule limittää toisiaan vastaan (esim. kudottu kudotun päällä)

Asennuksen aikana maton päällä liikkuminen työmaakoneilla on ehdottomasti kielletty

5

Kuva 5. Bentoniittimaton limitys

Kuva 6: Bentoniittijauheen lisääminen poikkisaumaan
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Bentoniittimatto käännetään ja saumakohtaan lisätään bentoniittijauhetta 200 mm leveydeltä tasaisesti
limitettävälle alueelle, yleensä n. 0,6 kg/jm.

4. Bentoniittimaton peittäminen

Asennussuunta

> 0,30 m

> 0,30 m

Kuva 7 Suojamateriaalin levityssuunta

Kaikissa tapauksissa on tärkeää että kohteen suunnittelija tarkastaa luiskastabiliteetin.
Suojamateriaalin tulee olla vapaa teräväsärmäisistä kivistä tai muista partikkeleista mikä voisi
vaurioittaa mattoa. Soveltuva pintamaa tulisi olla tarkastettu raekoon, kosteuspitoisuuden ja
kemiallisen yhteensopivuuden osalta. Yleensä tyypillinen suojamateriaali on hyvin suhteutunutta maaainesta jossa raekoko on 0…25 mm.
Mikäli maa-aineksessa yli 50 p-% on yli 20 mm, on suositeltavaa tehdä koekenttä ko.materiaalilla ja
käytettävällä kalustolla soveltuvuuden selvittämiseksi.
Bentoniittimatto suositellaan peitettäväksi mahdollisimman pian levitykseen jälkeen, ennen kuin
bentoniitin kosteusprosentti saavuttaa vähintään 50 %. Peittokerroksen pitää olla vähintään 0,30 m.
Ennen asianmukaista suojakerrosta maton päällä ei saa liikkua työkoneilla. Jatkuvan tai raskaan
liikennöinnin kohdalla suositellaan vähintään 0,80 m suojakerrospaksuutta.
Suojamateriaali tulisi asentaa varovasti työntäen maa-ainesta bentoniittimaton päällä. Suositeltu
levityssuunta on limityksen myötään ja asentamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että saumat
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pysyvät kiinni ja liikkumatta. Tarvittaessa saumakohdat voidaan myös peittää manuaalisesti ennen
suojamateriaalin levitystä koneellisesti.
Kun vähintään 300 mm suojamateriaalia on asennettu bentoniittimaton päälle, on suositeltavaa että
loppuosa pintakerroksesta asennettaisiin kahden viikon kuluessa.
Mikäli matto pääsee paisumaan ennen suojakerroksen asentamista tulee kaikkea liikkumista sen
päällä välttää. Kriittisissä paikoissa kastunut matto tulee poistaa kokonaan ja korvata tai paikata se
kuivalla matolla. Sateen varalta tulee peittää avoin matto esim. rakennusmuovilla.

5. Bentofix -mattojen paisuminen

Tavallisesti maakosteus ja sade riittävät paisuttamaan bentoniitin tiiviiksi. Mikäli halutaan nopeuttaa
paisumista (hydratoitumista) voidaan matto kastella puhtaalla vedellä suojakerroksen asentamisen
jälkeen.

6. Yksityiskohtia

6.1 Bentofix NSP luiskissa
Kaikissa tapauksissa kohteen suunnittelijan on hyväksyttävä työtavat.
Jyrkemmissä kaltevuuksissa kuin 17% (9,65°; 1:6) ja > 3m, matto tulisi asentaa luiskansuuntaisesti.
Pituussuuntaisia saumoja luiskissa tulee välttää. Jos sauma tehdään, se pitää tehdä ”kattotiili” menetelmällä niin, ettei luiskasta tuleva vesi pääse valumaan sauman sisään.
Suojakerroksen asennussuunta luiskissa on aina alhaalta ylöspäin. Jos luiska on jyrkempi kuin 28,6 %
(16°; 1:3,5) tai jos luiskan pituus on pitempi kuin rullan pituus voi olla suositeltavaa ankkuroida matto
kohteen suunnitelmien niin edellyttäessä.
Tilapäiseen ankkurointiin voidaan käyttää esim. puutappeja siten, että mekaaniset ankkurit
asennetaan suojattavan alueen ulkopuolelle.
Todellisen ankkuroinnin tarve tulee varmistaa kohteen suunnittelijalta.
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> 0,5

Kaltevuus
max 1:3,5

0m

3,5
1
> 1,0 m
> 0,30 m

Kuva 8. Esimerkki Bentofix ankkurointi jyrkässä liuskassa
Ankkurointi luiskan yläosassa tulee olla vähintään 300 mm korkeimman vesipinnan yläpuolella.

Kuva 9. Esimerkki Bentofix -maton ankkuroinnista luiskan yläosassa
6.2 Läpiviennit ja kiinnittäminen rakenteeseen
Bentofix tulee liittää läpivientiputkien ympärille, rakenteisiin ym. kohdekohtaisten suunnitelmien ja
ohjeiden mukaisesti. Näiden kohtien tiiveys on hyvin tärkeää.
Bentofix voidaan kiinnittää rakenteeseen esim. ruostumattoman teräslatan ym. kiinnikkeen avulla,
mikäli maton liikkuminen pitää minimoida. Tyypillinen toteutus esitetty kuvassa (kuva 10).
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Kuva 10. Tyypillinen kiinnitys rakenteeseen

Tyypillinen pysty- tai vaakasuuntaisen putken läpiviennin toteutus esitetty kuvassa 11.
Mattojen läpiviennit tehdään matosta leikattavan läpivientikauluksen avulla. Kaulus limitetään maton
kanssa läpiviennin ympäriltä 1000 mm ja vähintään 30 cm putken ympärille. Putken juuressa oleva
saumakohta tiivistetään bentoniittijauheella tai -pastalla. Kaulus kiristetään putken ympärille pannan
avulla. (kuva 11).
Bentoniittijauheen
saavuttamiseksi.

tai

-pastan

lisääminen

Kuva 11. Läpivienti
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läpiviennin

ympärille

on

välttämätöntä

tiiveyden

Kiinnitys naulaamalla
lattateräs tai lauta betoniin
k/k 1,0m.

Betoniseinä
75 mm

Bentoniittipasta

>0,30 m

Suojamaakerros

Bentofix
100 mm

Pohjamaa

Kuva 12. Esimerkki bentoniittimaton kiinnittäminen rakenteeseen

Paikkaaminen

Mikäli matto pääsee vaurioitumaan asentamisen aikana, voidaan vaurioitunut kohta paikata erillisellä
mattopalasella. Pala ulotetaan vähintään 500 mm vaurioituneen kohdan yli ja reunoihin lisätään
bentoniittijauhetta kuvan 13 mukaisesti. Paikka-alueen reunat peitetään tarvittaessa
suodatinkangaskaistaleella.

Kuva 13. Paikkaaminen
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5.4 Bentoniittipasta
Läpivientien ja muiden yksityiskohtien tekemiseen kannattaa käyttää bentoniittipastaa. Pasta
valmistetaan täyttämällä suhteellisen iso säiliö vedellä ja lisäämällä siihen bentoniittijauhetta vähitellen
koko ajan sekoittaen. Sekoitus onnistuu parhaiten betonivispilällä. Bentoniitin suhde vesimäärään on
1:4. Ennen käyttöä annetaan pastan hydratoitua vähintään 8 tuntia. Valmis pasta on helppo levittää
esimerkiksi lapiolla tai muurauskauhalla.
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Kuva 14. Bentoniittipastan sekoitusohje
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