
SAVIKROHV 

SAVIRAPPAUSLAASTI 

Käytettäväksi kuivissa sisätiloissa 
 
Luonnonsaveen, hiekkaan ja armeerauskuituun perustuva rappauslaasti.  
Ominaisuuksiltaan se muistuttaa Virossa jo satoja vuosia käytössä ollutta 
savirappauslaastia. Laastia valmistetaan valkoisena, vihertävä ja punertavana. 
Vastaava merkintä pakkauksessa.  
 
SAVIRAPPAUSLAASTIA VOI KÄYTTÄÄ 

 Erilaisissa mineraalisissa rakennusmateriaalipinnoissa, sekä puu-, ruokomatto- ym seinien ja 
kattojen tasoitukseen ja rappaukseen.  

 Kaikenlaisten vanhojen rappauspintojen uudistamiseen. 
ALUSTA 

 Alustat on ensin puhdistettava. Poistetaan irtonainen pöly, maali, piki jne. 

 Puualustoilla on hyvä käyttää puusäleverkkoa tai muista materiaaleista valmistettua rappausmattoa. 
Häilyvillä alustoilla pitäisi käyttää rappausverkkoa. 

VALMISTELUT 
 Kaada vesi sekoitusastiaan. Lisää tarvittava määrä laastijauhetta.  

 Sekoita laastivispilällä,  

 kunnes laasti on kokonaan kostunut. Vettä lisäämällä saat sopivasti sitkeän laastin.  

 Anna laastin seistä vähän aikaa ja sekoita vielä kerran. 

 Valmiiksi sekoitettua savirappauslaastia voi käyttää useampia päiviä.  
SAVIRAPPAUS 

 Savirappauslaasti levitetään seinään rappauskauhalla.  

 Isompiin pintoihin käytetään laastiruiskua.  

 Tasoitetaan metallisilla, muovisilla tai puisilla silottimilla tai hiertimillä.  

 Tasoitettuja pintoja voi sopivan pintarakenteen saavuttamiseksi jälkikäsitiellä. 

 Laasti kivettyy kuivuessa. Siksi ei seinään levitettävä laastikerros voi olla liian paksu (yli 10 mm).  

 Paksut kerrokset kuivuvat epätasaisesti ja rappaukseen voi tulla halkeamia.  

 Jokaisen seuraavan laastikerroksen pitää olla edellistä hieman ohuempi. 

 Edellisen rappauskerroksen pitää ehdottomasti olla kuivunut.  

 Savirapattuja pintoja voi uudistaa ja korjata kosteuttamalla kuivuneita pintoja vedellä. 
KUIVUMINEN 

 Kuivumisnopeus riippuu tilan kosteudesta ja ilman lämpötilasta.  

 Kuivumisen nopeuttaminen ilmapuhaltimien, lamppujen tms avulla voi aiheuttaa rappauspinnan 
halkeamia. Kuivuneiden pintojen maalaukseen tai pölyttömiksi saamiseksi suositellaan perinne- tai 
luonnonmaaleja, jotka eivät estä rappauspinnan „elämistä“.  

 On tärkeätä säilyttää savirapatun pinnan hengitys- ja akkumulointikyky. 
RAJOITUKSET     

 Savirappaus ei sisällä terveydelle vaarallisia aineita.  

 Suojavälineiden käyttö työn aikana ei ole tarpeen.  

 Silmiä suojataan mekaanisilta vaurioilta.  

 Savirappauksen aikana pitää sekä ilman että alustan lämpötilan olla plussan puolella.  

 Savirappausta ei suositella kosteissa tiloissa tai jos ilman kosteuspitoisuus on korkea.  

 Laastikerroksen pintaan tippunut vesi pehmittää sitä. Kostuneiden pintojen on annettava kuivua 
uudelleen. 

SÄILYTYS 
 Laastijauhesäkkejä säilytetään kuivassa tilassa.  

 Säilytysaikaa ei ole rajoitettu. 
LAASTIN MENEKKI 

Ylirappaukseen 1 cm kerrospaksuudella kuluu keskimäärin 20-25 kg laastijauhetta 1 m2 kohden. 
 


