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TELLISESILER  TT     
HIENO TASOITUSLAASTI KUIVA-, KOSTEA- JA MÄRKÄTILOIHIN 
KUIVIIN, KOSTEISIIN JA MÄRKIIN TILOIHIN 
 

Plastinen, helposti työstettävä polymeerinen tasoituslaasti. 
Levitetään seiniin käsin tai rappausruiskulla. 
 
KOOSTUMUS 

 Hienorakeinen hiekka, kalkkikivijauho (maksimiraekoko 0,8 mm), sementti, kalkki, polymeerit, notkistimet. 
 

KÄYTETÄÄN 
 Erilaisista mineraalisista rakennusaineista tehtyjen seinien tasoitukseen, rappaukseen sisäkäytöön. 

 Palomuurien ja savuhormien rappaukseen. 

 Vanhojen rappauspintojen korjaukseen. 
 

ALUSTA 
 Sopivat tiili, keramsiitti, kevytbetoni, rappaus ja muut kosteutta kestävät pinnat. 

 Alustan on oltava puhdas, kova ja pölytön. Aluspinnan tartuntakykyä heikentävät aineet    kuten irtonainen 
väri, rasva, pöly ja aiemmat kosteutta kestämättömät tasoitekerrokset on poistettava. 

 

TYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN 
 Tarvittava määrä laastipulveria kaadetaan sekoitusastiaan. 

 Lisätään vettä 15 - 16% laastin painosta (3,75 - 4 litraa 25 kg:n säkkiä kohden). 

 Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on täydellisesti kostunut. 

 Annetaan laastin seistä hetki ja sekoitetaan vielä kerran. 

 Valmis laasti on käytettävissä 4 tuntia. 
 

RAPPAUS 
 Rappauksessa käytetään 60 - 80 cm pituisia teräshierimia. 

 Erityisen kuivat ja huokoiset pinnat on kasteltava ennen rappausta. 

 Käsin tasatessa asetetaan laasti seinälle rappausruiskulla tasaiseksi kerrokseksi ja tasoitetaan sen jälkeen 
teräshierimilla. 

 Kerroksen paksuus tasoitemuurauksessa on normaalisti 2 - 7 mm. Rappausta korjatessa jopa 30 mm. 
 

KIVETTYMINEN 
 Yhden muurauskerroksen kivettyminen kestää keskimääräisissä olosuhteissa yhden vuorokauden. 

 Ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä pitää edellisen kerroksen olla kuivunut. 

 Erityisen kuivissa olosuhteissa on suositeltavaa myöhemmin kosteuttaa rapattavia pintoja. 

 Kivettyneet pinnat voi siloittaa ja maalata. 

 Kovettuneet pinnat ovat tasoitus- ja maalauskelpoisia. Puristuslujuus 28 päivän kuluttua yli 6 MPa (EN 1015-
11). 

 

RAJOITUKSET 
 Rapatessa on alustan, rappauksen ja ympäristön lämpötilan oltava yli + 5 ºC. 

 Ei sovellu käytettäväksi  kosteutta kestämättömille ja heikoille aluspinnoille eikä maalatuille pinnoille. 

 Ei sovellu lattioiden tasaamiseen. 
 

SÄILYTYS 
 Laastipulverisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa. 

 Laastipulverin säilymisaika on yksi vuosi. 
 

MENEKKI RAPPAUKSESSA 
 Tasoitemuurauksessa keskimääräisesti 1,2 - 1,3 kg, jos kerroksen paksuus on 1 mm.

 


