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NOPEASTI KOVETTUVA LAATOITUSLAASTI  

 
KÄYTTÖ 

 Kaakeli-, klinkkeri- ja kivilaattojen kiinnitykseen kiveen, rappaukseen, betoniin, vanhoihin 
laattoihin sekö myös kipsilevyyn tai lastulevyyn, jos se on sallittu laattojen valmistajan 
käyttöohjeissa.  

 Laasti sopii käytettäväksi kuivissa, kosteissa ja märissä tiloissa.  

 Seinä-, ja lattialaattojen kiinnitykseen.  

 Kipsilevyjen kiinnitykseen rappaukseen, kiviin tai betoniin. 
 
VALMISTELU 

 Laastijauhe kaadetaan säkistä sekoittimeen tai laajaan astiaan.  

 Lisätään vettä 25 % laastijauheen painosta (1,25 l 5 kg, 6,25 l 25 kg rasial liseen)  

 Laasti sekoitetaan huolellisesti.  

 Ennen laattojen kiinnitystä seisotetaan laastia 3-5 min.  

 Valmis laasti on käytettävä 25-30 min kuluessa veden lisäyksestä. 
 
KAAKELI-, KLINKKERI- JA KIVILAATTOJEN KIINNITYS 

 Laasti levitetään lattialle tai seinälle hammaslastan avulla. Laasti voidaan levittää myös 
kinnitettävän laatan takaosaan.  

 Kerrallaan voi laastia levittää alueelle, joka pystytään laatoittamaan 5 min aikana.  

 Kiinnitettyjä laattoja saa korjata 3-5 min aikana.  

 Seinälle ja lattialle levitettävän laastikerroksen paksuus on normaalisti 0,5 - 2 cm. 
 
KIPSILAATTOJEN KIINNITYS 

 Seinän tai lattian, johon kiinnitetään kipsilaattoja, pitää olla tasainen ja ilman suuria 
epätasaisuuksia.  

 Laasti levitetään lastalla kipsilaatan takaosaan tai seinälle.  

 Riippuen kipsilaattojen mitoista ja kiinnitysolosuhteista on valittava sopiva kiinnityspisteiden 
lukumäärä ja laajuus.  

 Kipsilaatta on tasaisesti painettava kiinnitettävälle alustalle.  

 Kiinnitettyä kipsilaattaa saa korjata 3-5 min aikana. 
 
KOVETTUMINEN 

 Kiinnitettyjä seinälaattoja saa saumata 2 tunnin kuluttua kiinnityksestä.  

 Laatoitetulla lattialla saa kävellä ja saumata 3-4 tunnin kuluttua laatoituksesta.  

 Laatoitettua lattia ei suositella rasittaa ennen 24 tunnin kulumista. 
 
RAJOITUKSIA 

 Laatoituksen aikana ja 24 tuntia sen jälkeen pitää tilan, laastin ja laatoitettavan pinnan 
lämpötilan olla yli + 10°C. Alhaisempi lämpötila hidastaa kovettumista ja huonontaa laastin 
laatua.  

 Ei saa käyttää lattialämmitystä laatoituksen aikana ja 24 tuntia laatoituksesta. 

 Tuote sisältää sementtiä. Kosketus veteen aiheuttaa emäksisen reaktion. Nahka saattaa 
ärsyyntyä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä. Tarkempia tietoja ks. 
tuotteen  

 turvallisuuskartasta. 
 
VARASTOINTI 

 Laastin varastointiaika on 1 vuosi.  

 Laastirasioita on säilytettävä kuivassa varastotilassa. 
 
KULUTUS 

 Laastin kulutus 1 m2 laatoituksessa on  3-4 kg riippuen alustasta ja laastikerroksen 
paksuudesta. 


