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ITSETASOITTUVA NOPEASTI KOVETTUVA LATTIATASOITE 
ONGELMALLISIIN ALUSTOIHIN. 
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI PUUHUN SEKÄ UIVAN LATTIAN RAKENTAMISEEN 
 

TUOTTEEN KUVAUS 

 Käsin tai pumpulla levitettävä itsetasoittuva, kutistumaton, nopeasti kovettuva lattiatasoite 

 Sopii käytettäväksi myös paksumpana kerroksena lattiavalussa ja uivaa lattiaa rakennettaessa. 
 
KÄYTTÖ 

 Tasoitetta käytetään betonista, kivestä, puusta, vedenkestävästä vanerista, kipsilevystä ja muista 
materiaaleista valmistettujen lattioiden tasoittamiseen. Sopii lattialämmityksen päälle valamiseen. 

 Sopii parketin, rullamateriaalien, keraamisten laattojen, mattojen ynnä muiden alustaksi. 

 Käyttö sisätiloissa. Paikkoihin, jotka eivät ole jatkuvasti märkiä. 
 
KOOSTUMUS 

 Sisältää erikoissementtejä, hiekkaa, lisä- ja täyteaineita, polymeerejä, notkistimia ja kuituja. 
 
TUOTTEEN OMINAISUUDET 

 Valmiin tasoitteen leviävyys on standardin EN 12706 mukaisesti 140–150 mm. Kovettuneen tasoitteen 
tartuntalujuus on yli 1 MPa ja puristuslujuus vähintään 30 MPa. 

 
TASOITTEEN VALMISTAMINEN 

 Tasoitejauhe lisätään huoneenlämpöiseen veteen. Vettä lisätään 20–22 % tasoitteen painosta, eli 5–5,5 
litraa 25 kg:n säkkiä kohden. Sekoitetaan huolellisesti, kunnes jauhe on täysin kostunut. Annetaan seistä 
muutama minuutti ja sekoitetaan uudelleen. Varmistetaan, että jauhe on liuennut täydellisesti. Valmis 
tasoite on käyttökelpoista 15–20 minuutin ajan veden lisäämisestä. 

 
LEVITYS 

 Lattia puhdistetaan irtonaisista roskista ja pölystä. Käytetään tarvittaessa pölynimuria. Aluslattia 
pohjustetaan tartuntapohjusteella ja annetaan kuivua muutaman tunnin (kosketuskuiva). Tasoite 
kaadetaan maahan käsin tai sekoitinpumpulla. Tasoitetaan tarvittaessa harjatelalla tai teräslastoilla. 
Tasoitekerroksen paksuus lattialla on 3–50 mm. 

 
KOVETTUMINEN 

 Lattialla voidaan kävellä 2–3 tunnin kuluttua. Lattia voidaan päällystää seitsemän vuorokauden kuluttua. 
Kovettumisaika riippuu tasoitekerroksen paksuudesta ja tilan lämpötilasta ja kosteudesta. 

 
MENEKKI 

 Laastin menekki 1 mm:n kerrospaksuudella on 1,7 kg/m2, 5 mm:n kerrospaksuudella 8,5 kg/m2. 
 
RAJOITUKSET – VAROITUKSET – OHJEET 

 Laastia voidaan käyttää +10…+35 °C:n lämpötilassa. Lattiatasoitetta ei saa käyttää pinnoissa, jotka 
saattavat sisältää öljyä, rasvaa tai kevyttä polttoöljyä. Kovettumisprosessia ei saa nopeuttaa käyttämällä 
lattialämmitystä tai tuulettamalla tilaa. Juuri valettu tasoitepinta tulee suojata suoralta auringonvalolta. 

 Tuote sisältää sementtiä. Veden kanssa kosketuksiin joutuessa muodostuu emäksinen reaktio. Saattaa 
aiheuttaa ihoärsytystä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä. Tarkemmat tiedot 
löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 

 
VARASTOINTI 

 Tuote säilyy alkuperäispakkauksessa ja kuivissa tiloissa kuusi kuukautta. Valmistuspäivä pakkauksessa. 

 


