
KIPSKROHV KK75 

KIPSIRAPPAUSLAASTI NAKS KK 75 
Kipsipohjainen vaalea mineraalinen rappauslaasti. 
Levitettävissä ruiskulla tai käsin hiertämällä. 
Vain sisäkäyttöön. 
 
KÄYTTÖKOHTEET 

 Sisustustöissä seinien, kattojen ja muiden rakenteiden rappaukseen. 
 Kipsirappausta käytetään tiloissa, joissa ilman kosteus on normaali. 
 Sopii maalin tai tapetin alustaksi. Myös keramiikkalaattojen alustaksi, jos kipsirappaus on esikäsitelty 

kosteussululla. (Uninaksin Niiskustõke tai Veestopp). 
ALUSTA 

 Alustaksi sopivat kaikki muuraukset, betonipinnat ja aiemmin rapatut pinnat. Myös kipsilevyt, 
kuitulevyt, EPS-eristelevyt, jotka tulee kuitenkin ensin pohjustaa. 

 Alustojen tulee olla puhtaita ja pölyttömiä. 
ESITYÖT 

 Käsittele alustat tarvittaessa tartuntaa parantavalla pohjusteella. Anna pohjusteen kuivua. 
 Ruiskulla rapatessasi selvitä ensin ruiskulle sopiva vesimäärä. 
 Käsin rapatessasi lisää 20 kg:n säkin sisältöön 10-12  litraa vettä. Sekoita sekoittimella tai käsin, 

kunnes massa on kostunut tasaisesti. Yhdestä säkillisestä saa noin 25 litraa käyttövalmista laastia, 
jolla voidaan rapata noin 2,5 neliömetriä 1 cm:n paksuisena kerroksena. 

 Valmiiksi sekoitetun laastin tulee olla plastinen, eikä se saa valua. 
 Huom! Valmis laasti tulee levittää alustalle 20 minuutissa. 

KIPSIRAPPAUKSEN KÄYTTÖ 
 Rappauskerroksen normaali paksuus on 5–15 mm, vanhaa rappausta korjattaessa enintään 50 mm. 
 Ruiskulla rapattaessa letkun paineen tulisi olla noin 1 bar/m. Ruiskulla rapattaessa 

kipsirappauslaasti tulee levittää seiniin ylhäältä alas. Älä pidä yli 10 minuutin taukoja, koska laasti voi 
kovettua koneessa. Seinään levitetty kipsirappaus tasoitetaan rappauskerroksen paksuudesta 
riippuen 60–90 minuutin kuluttua. Alustava tasoitus suoritetaan tasoituslastoilla, kunnes pinnasta 
tulee vähän karhea. Sitten voidaan pinnan tasaisuutta lisätä tehokkaasti märällä sienihiertimellä. 
Rappauspinnan kuivuttua pinta voidaan liipata. 

 Käsin rapatessasi täytä ensin syvähköt kuopat ja reiät. Levitä kipsirappaus seinään alhaalta ylös 
leveähköillä muovisilla hiertimillä. Noin 10 minuutin päästä laastikerros vaaitaan ja silotetaan 
pitkähköillä tasoituslastoilla. Muodostuneet kuopat voidaan täyttää uudella laastilla. Laastin 
lopullinen silotus suoritetaan noin 1,5 tunnin kuluttua märällä sienihiertimellä, mikä korjaa viimeiset 
epätasaisuudet. 

KOVETTUMINEN 
 Kovettumisaika keskimäärin 7 vuorokautta. Hyvä ilmanvaihto nopeuttaa kipsirappauksen kuivumista. 
 Kipsirappauksen lopullinen kovettumisaika riippuu alustan kosteudesta ja absorptiokyvystä, ilman 

kosteudesta, alustan ja ilman lämpötilasta. Ennen seuraavan tasoituskerroksen seinälle levittämistä 
edellisen kerroksen tulee olla kuivunut. 

RAJOITUKSET 
 Kipsilaastilla rapattaessa ilman ja alustan lämpötilan tulee olla +5 °C. 
 Nopea lämpötilan lasku voi vaurioittaa myös lopullisesti kovettumattomia rappauspintoja. 

SÄILYTYS 
 Säilytä jauhesäkkejä kuivassa tilassa. 
 Jauhe säilyy kuivissa oloissa 6 kk. 

 
TEKNISET TIEDOT 

Yhdestä 20 kg:n säkistä saa 25 litraa käyttövalmista laastia. 
Yhdellä 20 kg:n säkillä voidaan rapata noin 2,5 m2 1 cm paksua kerrosta. 
Kovettuneen kipsirappauslaastin väri valkoinen (harmahtava) 
Paloluokka A1 
Tartuntalujuus alustaan ≥ 0,5 N/mm2 
Vesihöyryn diffuusiovastusluku µ 10 
Lämmönjohtavuus 0,39 W/mK 
Puristuslujuus ≥ 3,0 N/mm2 
Tiheys kovettuneena ~ 1050 kg/m3 


