
NAKS - 5  

VALKOISTEN, LÄPINÄKYVIEN  JA MARMORILAATTOJEN 
KIINNITYSLAASTI  
LEVEIDEN SAUMOJEN SAUMAUSLAASTI. 
 

KÄYTTÖ 
 Keraamisten, klinkkeri- ja kivilaattojen kiinnitykseen kiveen, rapatuihin alustoihin, betoniin, 

kipsilaattoihin ja muihin lujiin pintoihin. 

 Seinä- ja lattialaattojen kiinnitykseen. 

 Voidaan asentaa vanhojen laattojen päälle. 

 Laastia voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. 

 Kovettunut laasti on sekä kuuman- että pakkasenkestävää. 
 
KÄYTTÖVALMISTELUT 

 Laastijauhe kaadetaan säkistä sekoittimeen tai leveään astiaan. 

 Lisätään vettä 20-22 % jauheen painosta (5-5,5 litraa 25 kg säkillistä kohden). 

 Laasti sekoitetaan huolellisesti joko sekoittimella tai käsin. 

 Ennen laattojen kiinnitystä seisotetaan laastia 10 minuuttia ja sen jälkeen sekoitetaan vielä kerran 
kevyesti. 

 Sekoitettu laasti on käyttökelpoista 4 tunnin ajan. 
 
LAATOITUS 

 Laasti levitetään seinälle erityisen hammaslastan avulla. 

 Laasti voidaan levittää myös jokaisen laatan takapintaan ja kiinnittää laastitetut laatat seinään. 

 Seinälle levitettävän laastikerroksen paksuus on normaalisti 3-8 mm. 

 Laastin voi levittää niin suurelle pinnalle, jonka ehtii laatoittaa 10 minuutissa.  
 
KOVETTUMINEN 

 Kiinnitetyt laatat voidaan saumata 24 tunnin kuluttua. 

 Laatoitetulle lattialle ei ole hyvä astua ennen kuin 2-3 vuorokauden kuluttua. 
  
MENEKKI 

 1 m2 laattojen kiinnitykseen kuluu 3-4 kg laastia, riippuen alustasta ja laastikerroksen paksuudesta. 
 
LAATTOJEN SAUMAUS 

 Koska laasti on vaaleaa ja sen raekoko pientä (enintään 0,4 mm), Naks-5 soveltuu myös 
keskikokoisten ja leveiden saumojen täytteeksi. 

 Sauman maksimileveys on 10 mm. 

 Saumaukseen on hyvä käyttää kumista siloituslastaa. 

 Ennen saumausta on hyvä kostuttaa saumattavien laattojen pinta. 

 Laasti levitetään saumoihin vinoin siloituslastan vedoin yli saumojen. 

 Laatat on varovasti puhdistettava ylimääräisestä laastista 15-30 minuutin kuluessa saumauksesta. 

 Puhdistukseen käytetään kosteaa sientä. 

 Laatat puhdistetaan lopullisesti kuivalla liinalla, kun kosteus on haihtunut. 

 Laastin menekki saumattaessa on 1-2 kg/m2. 
 
RAJOITUKSET 

 Laatoituksen ja saumauksen aikana pitää laastin ja alustan lämpötilan olla kahden vuorokauden ajan  

 yli + 5 
o
C. 

 
VARASTOINTI 

 Laastin varastointiaika on 1 vuosi. 

 Laastisäkit on varastoitava kuivassa tilassa. 


