
SILER - 6  
KIPSILEVYJEN SAUMAUS- JA TASOITUSLAASTI 
 
Kipsilaattojen saumaukseen saumanauhalla. 
Kipsilaattojen kiinnitysruuvien ja –naulojen peittämiseen. 
Kipsilevyjen ylisilotukseen ohuena laastikerroksena kovettunut tasoite voidaan 
maalata tai tapetoida. 
Tasoite on vaaleansävyinen. 
 
KOOSTUMUS  

 Vaaleaa kalkkikivijauhetta, polymeerisiä sideaineita. Raekoko on enintään 0,15 mm. 
 
ALUSTA  

 Kipsilaatoilla peitetyt seinät ja katot. 

 Tartuntaa heikentävät aineet, kuten pöly, rasva ja lika on poistettava.  
 
VALMISTELUT 

 Tarpeellinen määrä laastijauhetta kaadetaan sekoitusastiaan 

 Lisätään 33-36 % puhdasta vettä (6,6-7,2 litraa 20 kg:n säkillistä kohden). 

 Sekoitetaan huolellisesti, kunnes laasti on täydellisesti kostunut. 

 Seisotetaan laastia 30 min. ja sekoitetaan kevyesti uudestaan. 

 Valmiin siloitusslaastin käyttöaika on enintään kaksi vuorokautta (säilytettävä suljetussa astiassa). 

 Kipsilaatoilla peitetyt katot ja seinät tarkistetaan vielä kerran, etteivät ruuvien tai naulojen kannat 
ulottuisi laattojen pintaan. Epätasaisuudet hiotaan tarvittaessa. 

 
SILOTUS 

 Kipsilevyjen saumaus 
Laasti levitetään seinään leveällä silottimella niin, että se täyttäisi kipsilevyn reunan tai särmän uran. 
Saumanauha painetaan laastiin, käyttäen teräksistä saumauslautaa. 
Ulospursunut tasoite tasoitetaan silottimella, niin että saumausnauha peittyy kokonaan. Tarvittaessa lisätään 
laastia, niin että sauma olisi kipsilevyn kanssa samalla tasolla.  
Ruuvien ja naulojen kantoja olisi hyvä silottaa kahteen kertaan ja välillä hiota. 
Kovettunut laasti viimeistellään kuivalla hiomapaperilla (suositellaan n:o120). 

 Kipsilevyn ylisilotus 
Koska tasoite on hienorakeista ja seos sisältää paljon polymeerejä, SILER 6 soveltuu myös kipsilevyjen 
ylisilotukseen ohuena kerroksena. 
Ylisilotuksessa on käytettävä teräsliippoja. 
 
KOVETTUMINEN 

 Kovettumisaika on enintään yksi vuorokausi, riippuen laastikerroksen paksuudesta, ilman 
lämpötilasta ja sen kosteudesta. 

  
RAJOITUKSET 

 Silotuksen aikana pitää alustan, laastin ja tilan lämpötilan olla yli +5 
o
C. 

 Ei sovellu laattojen alustaksi eikä lattioiden tasoitukseen.  

 Ei sovellu käytettäväksi kosteissa tai kosteudelle alttiiksi joutuvissa tiloissa. 

 Laastin joutuminen viemäriin voi aiheuttaa sen tukkeutumisen. 

 Jos laasti joutuu silmiin tai limakalvoihin, se on välittömästi pestävä puhtaalla vedellä ja tarvittaessa 
käännyttävä lääkärin puoleen. 

 
MENEKKI 

 Saumaukseen kuluu keskimäärin 0,2 kg laastia neliötä kohden. 

 Ylisilotukseen kuluu keskimäärin 1 kg laastia neliötä kohden. 
 
VARASTOINTI 

 Laastijauhesäkkejä on säilytettävä kuivissa tiloissa. 

 Laastijauheen varastointiaika on 1 vuosi. 


