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Savi- ja sementtisideaineinen tulisijojen muurausla asti 

 

Käyttökohteet 

Poltettujen tiilien muuraukseen puilla lämmitettävi ssä tulisijoissa sekä 
hormistojen muuraukseen sisätiloissa. 
Ei sovellu tulenkestävien tiilien muuraukseen. 

 

Tekniset tiedot 

Sideaine  Savi, sementti 
Väri  Vaalean harmaa. 
Karkeus  Suurin raekoko noin 4 mm. 

Vedentarve  Noin 4 l / 25 kg säkki . (15-16 % vettä pulverin 
painosta). 

Valmis massa  Noin 13 l / sk. 
Käyttöaika  Noin 2 tuntia veden lisäyksestä. Lämpötila 

vaikuttaa käyttöaikaan. 
Kovettumisaika  Kovettumisaika on riippuvainen sauman 

leveydestä, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista 
ja ilmanvaihdosta. Normaaliolosuhteissa noin 10 
mm saumalla laasti kovettuu 18 - 20°C:ssa 
vuorokaudessa. 

Menekki  Noin 1 - 1,5 kg / tiili. 
Työolosuhteet  Alustan, laastin ja huoneen lämpötila on oltava yli 

+10°C. Kylmemmässä sideaine ei liukene, ja 
laasti kovettuu hitaasti. 

Pakkaus  Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä 
Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) 

kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein 
varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden. 
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Alustat 

Alustan pitää olla kuiva, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly, 
sementtiliima jne.) on ehdottomasti poistettava ennen muuraustyön aloittamista. 

Sekoitus 

Säkillinen laastipulveria sekoitetaan muurauskauhalla tai mielummin porakonevispilällä sekoittaen 
noin 6 - 7 litraan vettä. Laastijauhe lisätään hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan 
puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen jatketaan 
sekoitusta noin minuutin, kunnes laastimassa on tasainen ja ilman paakkuja. Sideaineen täydellisen 
liukenemisen vuoksi laasti seisotetaan noin 5-10 min (alle 15°C:ssa 10 - 15 min), jonka jälkeen 
laastia sekoitetaan vielä noin ½ min. Tämän jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Laastin 
käyttöaika on noin 2 tuntia. 

Työn suoritus 

Savilaastilla muurataan poltettuja tiiliä aivan kuin normaalilla muurauslaastilla. 

Työvälineiden pesu 

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti on poistettavissa 
mekaanisesti. 

 

HUOM! 
• Pese työkalut vedellä työn päätyttyä. 

• Viemäriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemärin tukkeutumista. 

• Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja 
muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. 
Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu. 

 

Työsuojelu 

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja 
leviäminen tai käytettävä hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista 
iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla 
vedellä ja mentävä lääkäriin. 

 


