
TYYPPITYYPPI Ruiskutettava tai käsin levitettävä kuituvahvistettu KS 35/65/500 pintarappauslaasti. Alhainen
vedenimukyky. Max raekoko 0,6 mm.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Käytetään Finnseco Paksurappauslaastin pintarappaukseen tai hiertoon. Kerrospaksuus 1-3
mm.
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FINNSECO PAKSURAPPAUSLAASTI HIENO 0,6

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

VäritVärit Harmaa.

RiittoisuusRiittoisuus 13-14 l/25kg.

PakkauksetPakkaukset 25 kg

SekoitussuhdeSekoitussuhde Vedentarve: 4-5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta.

TyötapaTyötapa Ruiskutetaan laastipumpulla tai lyödään käsin.

Käyttöaika (+20°C)Käyttöaika (+20°C) 1-3 h olosuhteista riippuen.

Kuivumisaika Kuivumisaika (+23°C ilman(+23°C ilman
suhteellinen kosteus RHsuhteellinen kosteus RH
50%)50%)

Laastipinnan tulee antaa kovettua vähintään 1 vrk ennen seuravaa työvaihetta.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) Valmis seos n. 1,9 kg/l

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, kovassa tuulessa, suorassa
auringonpaisteessa, sateessa ja sateen edellä tulee välttää.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Finnseco Paksurappauslaastin tulee olla kunnolla kovettunut ja vähintään 2 vuorokauden ikäinen ennen pintarappausta. Täyttölaasti
ei saa olla sileäksi hierretty. Alusta kostutetaan tarvittaessa. Rappaustyön alkaessa alustan täytyy olla kuitenkin imukykyinen.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco Paksurappauslaasti Hieno -jauhe lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä
jälkeen sen annetaan vettyä noin 10 min. ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

KäsittelyKäsittely
Pintarappaus ruiskutetaan laastipumpulla tai lyödään käsin. Vaihtelemalla massan notkeutta, suuttimen kokoa, ilman määrää ja
ruiskutusetäisyyttä, saadaan aikaan erilaisia pintakuvioita. Pintarappaus jätetään roiskepinnalle tai hierretään. Haluttaessa erittäin
sileää maalattua pintaa, käytetään Finnseco Paksurappauslaasti Hieno 0,6.

PinnoitusPinnoitus
Finngard Paksurappauslaasti Hieno 0,6 voidaan maalata Finngard Clean -julkisivumaalilla, Finngard Silikonihartsimaalilla, Finngard
Silikaattimaalilla tai Finngard HybriSilillä.

Pinnoitteina voidaan käyttää Finngard Clean -julkisivupinnoitteita, Finngard Silikonihartsipinnoitteita tai Finngard Piirtopinnoitetta.

JälkihoitoJälkihoito
Finnseco Paksurappauslaasti Hienolla tehtyä pintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen n. 2 vrk ajan olosuhteista riippuen.
Kuivalla ja lämpimällä säälläjälkihoito aloitetaan mahdollisimman varhain, jotta plastiset halkeamat saadaan estettyä.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään 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:  kalsiumdihydroksidi, Portlandsementti. VAARA.VAARA. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa
hengitysteiden ärsytystä. Vältä pölyn 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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Yleislaasti rappaukseen (GP) & Verkotus- ja tasoituslaasti
ulkokäytössä.
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Kapillaarinen veden
imeytyminen

W 0

Kuivatiheys NPD

Lämmönjohtavuusarvojen
λ10,dry,mat -arvojen
keskiarvo

≤0,67 W/mK (P=50%) ≤0,76 W/mK
(P=90%) (taulukkoarvo EN 1745
mukaan)

Palokäyttäytyminen A 1

Pitkäaikaiskestävyys NPD

Puristuslujuus CS III

Tartunta säärasitussyklien
jälkeen

NPD

Tartuntalujuus
vetokokeessa
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Vaaralliset aineet NPD

Vedenläpäisevyys
säärasitussyklien jälkeen

NPD

Veden tunkeutuma
kapillaarisen
vedenimukykytestin
jälkeen

NPD

Vesihöyryn läpäisykerroin,
µ
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