Kuivalaastit
ja -betonit

12.01.2010
________________________________________________________________________________

JuHo Pintatasoite JH
Polymeerisideaineinen pintatasoite kuiviin sisätiloihin
Käyttökohteet ja alustat
Kuivien sisätilojen seinäpintojen pintatasoituksiin ja
kattopintojen sumutukseen. Alustoina betoni-, kevytbetoni,tiili-, rappaus ja pohjatasoitetut pinnat sekä kipsipinnat ja
kipsilevyt.

Väri
Vedenkesto
Vedentarve
Käyttöaika
Kuivumisaika
Menekki
Kerrospaksuus
Työolosuhteet
Pakkaus
Varastointi

Säkkikoko

suositeltavaa maalata pinta ennen tapetointia mahdollisen
uudelleentapetoinnin helpottamiseksi.

Luonnonvalkoinen.
Ei vedenkestävä.
Noin 9,25 l / 25 kg säkki. (38 % vettä
pulverin painosta).
Noin 4 vrk. veden lisäyksestä.
1-2 vuorokautta.
Kokonaan tasoitus (noin 1 mm
kerros) noin 1,1 kg / m².
Maks.
3
mm
/
kerros.
Minimikerrospaksuus 1mm.
Alustan, tasoitteen ja huoneen
lämpötilan on oltava yli +10°C.
Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
Varastoidaan kuivassa tilassa irti
maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein
varastoituna
suljetussa
pakkauksessa 1 vuoden.
25 kg

Alustan käsittely

Huom!

Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa
heikentävät aineet - kuten maali, rasva, pöly yms. on
poistettava. Alustan lämpötilan pitää oll vähintään +10 °C.

Ei sovellu lattioiden tasoitukseen eikä laatoituksen alle.

Työvälineiden pesu
Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Sekoitus
Säkillinen (25kg) tasoitejauhetta sekoitetaan
porakonevispilällä noin 8,5 litraan puhdasta vettä. Tasoitemassaa
seisotetaan n. 10 min. ja sekoitetaan uudelleen ennen
käyttöä. Massan lämpötilan pitää olla yli +10 °C.

Työn suoritus
Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliippaa
käyttäen. Tasoituksessa käytetään leveää teräslastaa..
Katto voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Useampia
päällekkäisiä
tasoitekerroksia
vedettäessä
on
varmistuttava, että edellinen tasoitekerros on täysin
kuivunut ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä
(n. 1 vrk). Hionta suoritetaan joka käsittelykerran jälkeen.
Kovettunut pinta voidaan maalata tai tapetoida. On

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.

Huolto-ohje
Likaantunut tasoitepinta voidaan varovasti pyyhkiä
kostealla
liinalla
tai
tasoittaa
uudelleen
JH
Pintatasoitteella. Tasoitepinta voidaan myös maalata.
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