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JuHo Pikatasoite 4000
Nopeasti kuivuva lattiatasoite betonialustoille
Käyttökohteet ja alustat
Sementtipohjainen
käsin
levitettävä,
nopeasti
kovettuva ja kuivuva lattiatasoite betonilattioiden
tasoitukseen ja oikaisuun. Soveltuu sisä- ja
ulkokäyttöön (terassit ja parvekkeet). Soveltuu myös
tasoitteeksi lattialämmitysjärjestelmiin.

Väri
Puristuslujuus
Vedentarve

Menekki

Harmaa
>30 MPa (28 vrk)
Noin 6,0 l / 25 kg säkki. (24 % vettä
pulverin painosta).
Noin 15 min. veden lisäyksestä.
Kävelykelpoinen n.1 tunnin kuluttua
Päällystekelpoinen 2 h kuluttua
(+20 C, 50% RH)
noin 1,6 kg / m²/ mm

Kerrospaksuus

0-30 mm .Kolojen täyttö 50 mm.

Työolosuhteet

Alustan, tasoitteen ja huoneen
lämpötilan on oltava yli +10°C.
Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä

Käyttöaika
Kuivumisaika

Pakkaus
Varastointi

Säkkikoko

Työn suoritus
Tasoite levitetään teräslastalla tai hammastetulla lastalla
koko tasoitettavalle alueelle taukoamatta. Tasoite on
kävelykelpoinen n.1 tunnin kuluttua. Lattia on
päällystettävissä n. 2 tunnin kuluttua tasoituksesta(+ 20C
,50% RH).

Pinnoitus
Tasoitepinta voidaan vedeneristää tai pinnoittaa mm.
keraamisilla laatoilla, muovimatolla, parketilla tai
laminaatilla.

Työvälineiden pesu
Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Varastointi
Säkit on varastoitava kuivassa tilassa. Työaikaisessa
säilytyksessä säkit on ehdottomasti pidettävä sateelta ja
kosteudelta suojattuna irti maasta esimerkiksi lavan päällä
Varastointiaika kuivissa tiloissa ja avaamattomassa
pakkauksessa on 12 kk valmistuspäivämäärästä.

Varastoidaan kuivassa tilassa irti
maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein
varastoituna
suljetussa
pakkauksessa 1 vuoden.
25 kg

Alustan käsittely
Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa
heikentävät aineet , kuten maali, rasva, pöly yms. on
poistettava. Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10
°C. Suuret epätasaisuudet täytetään esim. Juho 5000
Karkeatasoitteella tai 6000 Lattiamassalla. Tasoitettava
pinta käsitellään Juho Lattiadispersiolla. Pohjustus
jokaisen tasoitekerroksen väliin.

Sekoitus
Säkillinen (25kg) tasoitejauhetta sekoitetaan
porakonevispilällä noin 6,0 litraan puhdasta vettä. min. Käyttöaika
veden lisäyksestä on n. 15 min. Massan lämpötilan pitää
olla yli +10 °C.
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