
UNIFLEX  

YKSIKOMPONENTTINEN SÄÄNKESTÄVÄ JA VESITIIVIS 
TIIVISTYSMASTIKSI 
 
KÄYTTÖALUEET: 
Vesitiiviiden säiliöiden tiivistäminen 
Perustusten ja kellareiden vedenpitävä suojakerros 
Eristekerros laatoitettaviin seiniin 
Parvekkeiden, terassien ja kattojen vedeneristys 
Autotallien ja siltojen betonirakenteiden suojaaminen 
Vesitiiviin kerroksen tekeminen erilaisissa korjaustöissä 
 
Uniflex-mastiksi suojaa rakennuksia paineelliselta vedeltä, pitkäaikaiselta maaperän kosteudelta ja 
auringonvalolta. 
 
KUIVA-AINEEN KOOSTUMUS  

 Veden- ja pakkasenkestävyyden varmistavat polymeerit, kvartsihiekka, notkistimet ja pigmentti. 
ALUSTAKSI SOPIVAT 

 Betonipinnat, rappauspinnat ja kosteudenkestävät tasoitepinnat. 
 Erilaisista tiilistä tai harkoista ladotut muurit. 
 Kipsilevystä rakennetut seinät ja lattiat. 
 Luonnonkiviset pinnat jne. 

SEKOITUS JA TYÖTAPA 
 Alustasta poistetaan tartuntaa heikentävät aineet, kuten irtonainen maali, pöly ja rasva. Alusta voi olla 

Uniflexilla käsiteltäessä myös kostea mutta ei läpimärkä. 
 Kaada puhdasta haaleaa vettä sekoitusastiaan. 
 Vettä lisätään kuiva-aineeseen 18–25 %, eli 10 kg:n ämpäriin kuluu 1,8–2,5 litraa vettä.  
 Lisää kuiva-aine. 
 Sopiva veden määrä riippuu alustan kosteudesta, huokoisuudesta ja mastiksin levitystavasta. 
 Sekoita huolellisesti, kunnes jauhe on täysin kostunut. 
 Massan annetaan seistä 5 minuuttia ja sen jälkeen massa sekoitetaan uudelleen. 
 Valmiiksi sekoitettu mastiksi on käyttökelpoista huoneenlämmössä 1–2 tuntia. 

UNIFLEX-MASTIKSIN KÄYTTÖ 
 Massa levitetään pintaan maalarintelalla, pensselillä, lastalla tai laastiruiskulla. 
 Suositellaan kahta käsittelykertaa. 
 Levitettävän mastiksikerroksen vähimmäispaksuus kosteassa ja märässä alustassa on 2 mm ja 

paineellista vettä vastaan 3 mm. 
 Alustan valmistelun jälkeen mastiksi levitetään koko alustaan tasaisena kerroksena. Menekki on noin 

1,5 kg/m2. 
 Ensimmäisen kerroksen kuivuttua (+20 °C:n lämpötilassa 6 tuntia tai kauemmin) levitetään toinen 

kerros. 
 Työkalut pestään vedellä heti käytön jälkeen. 

MASTIKSIN KUIVUMINEN 
 Yhden mastiksikerroksen kuivuminen kestää vähintään 6 tuntia ympäristön lämpötilan ja 

ilmankosteuden mukaan. Sen jälkeen voidaan levittää toinen kerros. 
 Kuivumista ei saa nopeuttaa lämpöpuhaltimilla tai lattialämmityksen tai liikkuvan ilman avulla. 
 Suojaa mastiksipinta suoralta auringonvalolta. 
 Uniflex-mastiksipintaan voidaan liimata päällysteitä kolmen vuorokauden kuluttua. 

RAJOITUKSET JA VAARAT 
 Uniflex-mastiksia käytettäessä alustan, massan ja työskentelytilan lämpötilan tulee olla +5…30 ºC. 
 Uniflex-mastiksi tulee suojata kuivumisen jälkeen mekaanisilta vaurioilta, jotka saattavat rikkoa kalvon. 

Paikoissa, joihin saattaa muodostua vaurioita, mastiksi tulisi suojata laatoilla tai jollain muulla 
mekaanisella suojakerroksella. 

 Jos alusta on epätasainen, on suositeltavaa käyttää mastiksikerroksessa vahvikekangasta. 
 Viemäriin joutuva massa saattaa aiheuttaa viemärin tukkeutumisen. 
 Tuote sisältää sementtiä. Veden kanssa kosketuksiin joutuessa muodostuu emäksinen reaktio, joka saattaa 

aiheuttaa ihoärsytystä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä. Tarkemmat tiedot löytyvät 
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. 

VARASTOINTI 
 Ämpärissä olevaa mastiksijauhoa tulee säilyttää kuivissa tiloissa. 
 Säilyvyysaika on alkuperäispakkauksessa ja kuivissa tiloissa 1 vuosi. 


