SILER – 3
VIIMEISTELYRAPPAUKSEEN

SEMENTTI- JA POLYMEERIPERUSTAINEN
LAASTI
Laastin perussävyt ovat harmaa ja valkoinen. Tilauksesta valmistetaan
mineraalisilla pigmenteillä sävytettyä rappauslaastia UNINAKS:in väripaletin
mukaan.
KÄYTTÖ
Ruiske- ja käsinrappaukseen kuivissa, kosteissa ja märissä olosuhteissa sekä sisä- että
ulkotöissä.
Levitettävä rappausruiskulla tai terässiloittimilla.
ALUSTAT
Alustoiksi sopivat betoni, kevytbetoni, kivipinnat, rapatut pinnat ja muut rapattaviksi sopivat
mineraalipinnat.
Siler-3 on ruiskerappauslaasti, joka soveltuu käytettäväksi UniTherm lämmöneristyssysteemissä
viimeistelyrappauksena. Alustan pitää olla puhdas, sopivan kiinteä ja pölytön. Tartuntaa
heikentävät aineet, kuten irtonainen maali, rasva, pöly ja aikaisemmin käytetyt kosteusherkät
tasoitteet on poistettava.
VALMISTELUT
Sekoitusastiaan kaadetaan puhdasta haaleata vettä 17 - 22% (4,25 - 5,5 litraa 25 kg säkillistä
kohden).
Lisätään tarpeellinen määrä laastijauhetta.
Sekoitetaan huolellisesti sekoittimella, kunnes laasti on täydellisesti kostunut.
Seisotetaan laastia muutama minuutti ja sekoitetaan kevyesti uudestaan.
Valmiin rappauslaastin käyttöaika on enintään 4 tuntia.
RAPPAUS
Suositellaan erittäin kuivien ja imevien pintojen esikostutusta.
Heikot alustat käsitellän Uninaks SYVÄPOHJUSTEELLA.
Rappausruiskua käytettäessä peitetään ovi- ja ikkuna-aukot ym. pinnat, joihin laastin ei pitäisi
joutua. Käytä sopivantehoista ja sopivankokoisella suuttimella varustettua rappausruiskua.
Ennen edustavien pintojen rappaamista suorita koerappaus. Parhaan tuloksen saavutat, kun
rappaat pinnat kahteen kertaan. Anna esimmäisen kerroksen kuivua vähintään vuorokausi.
Käsinrappauksessa levitetään laasti seinään teräsliipailla. Laastikerroksen normaalipaksuus on
4-8 mm, osittaisrappauksessa enintään 1 cm.
KOVETTUMINEN
Yhden laastikerroksen kovettumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, ympäristön kosteudesta,
lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.
Ennen seuraavan laastikerroksen vetoa pitää edellisen kerroksen olla kuivunut vähintään
vuorokauden. Erittäin kuivissa oloissa suositellaan rapatun seinän kostuttamista ennen
rappausta ja 2-3 päivää sen jälkeen. Kovettuneet pinnat voi maalata mineraalipinnoille sopivilla
maaleilla.
RAJOITUKSET
Rappauksen aikana ja vuorokauden sen jälkeen pitää alustan, laastin ja työtilan lämpötilan olla
0
yli + 5 C. Vastarapattuja pintoja on suojattava suoraalta auringonvalolta ja sateelta. Tuote
sisältää sementtiä. Veden kanssa syntyy emäksinen reaktio. Voi ärsyttää ihoa. Jos ainetta joutuu
silmiin, on heti huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Tarkemmat tiedot tuotteen
turvallisuuskortissa.
MENEKKI
1 m2 rappaukseen 5 mm kerrospaksuudella kuluu 6-7 kg rappauslaastia
SÄILYTYS
Rappauslaasti säilyy alkuperäispakkauksessa ja kuivissa tiloissa vuoden.

