
TYYPPITYYPPI Polymeerimodifioitu, sementtisideaineinen laasti, maksimiraekoko on 1,2 mm.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Parvekkeiden ja kevyessä rasituksessa olevien varasto- ym. tilojen lattiat. 

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun tai jyrsityn betonisen parvekelaatan vedenpoistokaatojen
korjaukseen.
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Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
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ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
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yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

VäritVärit Harmaa.

RiittoisuusRiittoisuus n. 10 kg / m² (= n. 5 mm kerros).
n. 20 kg / m² (= n. 10 mm kerros).

PakkauksetPakkaukset 25 kg

SekoitussuhdeSekoitussuhde 2,6–2,8 l vettä / 25 kg kuivatuotetta

TyötapaTyötapa Käsilevitteisesti teräslastalla/liipalla.

Käyttöaika (+20°C)Käyttöaika (+20°C) n. 1 tunti.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) Valmis seos n. 2,1 kg/l.

Tartuntalujuus (EN 13892-Tartuntalujuus (EN 13892-
8)8)

1,5 N/mm²

PuristuslujuusPuristuslujuus 45 N/mm²

KutistumaKutistuma < 1.0

VarastointiVarastointi Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee
välttää.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Käsiteltäväksi tuleva alue kostutetaan 1–2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun pinta ei enää kiillä, työ voidaan aloittaa. Sileillä tai
epätasaisesti imevillä alustoilla suositellaan käytettäväksi Finnseco Tartuntalaastia.

LaastitustyöLaastitustyö
KAATOKORJAUS:
Finnseco-KKL 12 kaatokorjauslaastia lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi. Laastin annetaan vettyä
n. 5 minuuttia ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Valmiin laastin työstettävyysaika on n. 1 tunti. Finnseco-KKL 12
kaatokorjauslaasti levitetään ja muotoillaan esim. teräslastalla n. 2–15 mm:n kerrokseksi. Suuremmat täytöt tehdään useampana
kertana. Seuraava täyttö voidaan tehdä seuraavana päivänä. Ennen jokaista käsittelykertaa alusta kostutetaan.

Ilman lämpötilasta, kosteudesta ja kerrospaksuudesta riippuen laastipinta tasoitetaan kevyesti esim. teräsliipalla tai hierretään
puu/muovihiertimellä n. 20–60 minuutin kuluttua laastin levittämisestä. Lopullisesta laastipinnasta poistetaan mahdollinen
sementtiliima kevyellä hionnalla.

JälkihoitoJälkihoito
Halkeilun välttämiseksi laastipinta on aina jälkihoidettava kostuttamalla pinta puhtaalla vedellä mahdollisimman nopeasti työn
lopetuksesta (kun käsitelty alue on pintakuiva, mutta viimeistään 3 h:n kuluttua levittämisestä) ja suojaamalla pinta muovilla
vähintään 2 vuorokauden ajan olosuhteiden mukaan.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.Toimita
jauhemainen käyttämätön laasti vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Sisältää:Sisältää:  Portlandsementti. VAARA.VAARA. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Jos
tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä
suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

GHS05 GHS07
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EN 13813:2002 CT-C40-F4-B1,5

Sementtipohjainen lattiatasoite.

Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen CT

Palokäyttäytyminen Ffl (NPD)

Puristuslujuus C40

Taivutuslujuus F4

Tartuntalujuus vetokokeessa B1,5

Vaaralliset aineet NPD
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