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Kuivalaastit 
ja -betonit 

JuHo Tiilitasoite 
  

Sementtisideaineinen perustasoite kuiviin, kosteisi in ja 
märkiin sisä- ja ulkotiloihin 

Käyttökohteet 

Vedenkestävä perustasoite kuivien, kosteiden ja mär kien sisätilojen 
seinä- ja kattopintojen tasoitukseen, oikaisuun ja korjaukseen. 
Roilojen, aukkojen ja läpivientien täytöt. Ikkunasm yygien teko.  

Tekniset tiedot 

Sideaine  Portland sementti 
Väri  Harmaa. 
Karkeus  Suurin raekoko noin 0,6 mm. 
Vedenkesto  On vedenkestävä. 

Vedentarve  Noin 4 l / 25 kg säkki . (15 - 18 % vettä 
pulverin painosta). 

Käyttöaika  Noin 4 - 6 tuntia veden lisäyksestä. Lämpötila 
vaikuttaa käyttöaikaan vahvasti. 

Kuivumisaika  Kuivumisaika on riippuvainen 
kerropaksuudesta, lämpötilasta, alustan 
ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta. Betoni- tai 
tiilialustalla noin 1 mm kerros kuivuu 18 - 
20°C:ssa vuorokaudessa. 

Menekki  Kokonaan tasoitus (noin 1 mm kerros) noin 1,3 
- 1,5 kg / m². 

Täyttyvyys  Osittain täyttö max. 20 mm. Paksumpi täyttö 
saattaa painua ja halkeilla kuivuessaan. 
Kokonaan täyttö 1 - 7 mm / kerta. Paksummat 
kerrokset ovat vaikeita liipata sileäksi. 

Työolosuhteet  Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila on 
oltava yli +10°C. Kylmemmässä sideaine ei 
liukene, ja tasoite kovettuu hitaasti. 

Pakkaus  Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä 
Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta 

(lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna 
suljetussa pakkauksessa 1 vuoden. 
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Alustat 

Betoniseinät ja katot tai laastilla tasoitetut pinnat, sekä harkko- tai tiilipinnat. 
Alustan pitää olla kuiva ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava 
ennen tasoitteen ruiskutusta. Ikkunat, putket y.m. pinnat, joita ei tasoiteta on suojattava huolellisesti. 

Sekoitus 

Säkillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä sekoittaen noin 4 litraan vettä. 
Tasoitejauhe lisätään hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun 
koko pulverimäärä on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes tasoitemassa on tasainen ja 
ilman paakkuja. 
Sideaineen täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 5-10 min (alle 15°C:ssa 10 - 15 min), 
jonka jälkeen tasoitemassa sekoitetaan vielä noin ½ min. Vasta tämän jälkeen tasoite on valmis käytettäväksi.  
Tasoitteen käyttöaika on noin 4 - 6 tuntia ympäristön olosuhteista riippuen. 

Työn suoritus 

Tarkista alustan kunto. Varmista että edellinen laasti/tasoitekerros on täysin kuivunut. 
Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräsliipalla. Tasoiteruiskun letkussa mahdollisesti oleva vanha tasoite 
poistetaan huuhtelemalla letku vedellä. Työsaumojen välttämiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa 
vastaan. Poisliipattu tasoite palautetaan tasoitemassa-astiaan ja käytetään uudestaan. 
Erittäin kuivissa olosuhteissa alustaa kostutetaan kevyesti n. ½ tuntia ennen työn alkua. Tämä parantaa tartuntaa ja 
estää tasoitteen liian nopea kuivuminen seinällä. 

Työvälineiden pesu 

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

Pintakäsittely 

Uusintakäsittely Juho TT:llä antaa yleensä sopivan alystan esim. kaakeloinnille. Sileämpää pintaa saadaan 
tasoittamalla pinta hienotasoitteella. Muista Kosteussulku-käsittely kosteissa ja märissä tiloissa. 

HUOM! 

• Ei sovellu lattioiden oikaisuun ja tasoituksiin. 

• Pese ruiskulaitteet vedellä ennen työn aloitusta se kä sen päätyttyä. 

• Viemäriin joutunut tasoite saattaa aiheuttaa viemär in tukkeutumista. 

• Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täy dellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin 
työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huo lellisesti 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 iho lle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltav a 
välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin . 

 


