
TYYPPITYYPPI Ruiskutettava tai käsin levitettävä suojahuokostettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Korkea
kalkkipitoisuus. Hengittävä ja säänkestävä. Max. raekoko 3,0 mm.

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

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Käytetään tartunta ja täyttörappauslaastina perinteisten 3-kerrosrappausten korjauksessa.
Soveltuu myös pintarappaukseen, kun paikattavan seinän pintastruktuuri on esim. karkea roiske.
Tiilien ja tiilisaumojen paikkaus kohteissa, joissa tiiliseinä rapataan, pinnoitetaan tai maalataan.
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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 Valmista massaa 13–14 l / 25 kg.

PakkauksetPakkaukset 25 l

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

TyötapaTyötapa Ruiskutetaan laastipumpulla (suutinkoko 10–12 mm) tai lyödään käsin. Tarvittaessa
erillinen tartuntakerros harjataan tiiviisti alustaan.

Käyttöaika (+20°C)Käyttöaika (+20°C) 2–3 h olosuhteista riippuen.

KuivumisaikaKuivumisaika Laastipinnan tulee antaa kovettua vähintään 1 vrk ennen seuraavaa 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 ja suorassa
auringonpaisteessa tulee välttää.

Komponenttien sekoittaminenKomponenttien sekoittaminen
Vedentarve: 4–5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Korjattavan alustan on oltava ehjä ja puhdas. Suolat, sementtiliima, pöly ja muut tartuntaa heikentävät epäpuhtaudet tulee poistaa
esim. piikkaamalla ja teräsharjaamalla. Huoltomaalattavat ja paikattavat pinnat pestään esim. painepesurilla ennen paikkaustyön
aloitusta. Tarvittaessa pesussa käytetään Tikkurilan Homeenpoistoa. Kuiva alusta tulee esikastella huolellisesti. Rappaustyön
alkaessa alustan täytyy olla kostea ja imukykyinen. Imukykyisyyden voi havaita siten, että painaa kämmenellä paikattavaa kohtaa.
Jos kämmeneen jää selvästi havaittavaa kosteutta alustasta, on alusta vielä liian märkä paikattavaksi. Odota vielä hetki, kunnes
pinnasta ei irtoa kosteutta.

Laastin valmistusLaastin valmistus
Finnseco Rappauskorjauslaasti -jauhe lisätään puhtaaseen veteen ja sekoitetaan porakonesekoittajalla tasalaatuiseksi massaksi,
minkä jälkeen sen annetaan vettyä noin 10 min. ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

KäsittelyKäsittely
Tartuntakerros:
Tartuntalaasti lyödään, ruiskutetaan, harjataan tai sullotaan paikattavan alueen koosta riippuen. Pienet alle 15 mm täytöt voidaan
tehdä valmiiksi yhdellä käsittelykerralla ilman erillistä täyttökerrosta. Tartuntalaastikerroksen tulee jäädä karkeaksi, hyvän tartunnan
takaamiseksi seuraavalle kerrokselle. Tartuntalaastikerroksen tulee kuivua vähintään vuorokausi ennen täyttö- tai pintarappausta.
Tiiviillä ja kovilla alustoilla kuten betonilla, laastin tartuntaa alustaan tulee parantaa lisäämällä Finnseco Tartuntalaastia (5 kg prk / 25
kg säkki).

Täyttörappaus:
Täyttörappaus ruiskutetaan laastipumpulla tai lyödään käsin. Sopiva yhden täyttörappauskerroksen paksuus on n. 15 mm. Mikäli
kerrosvahvuus ylittää 20 mm, tulee täyttö tehdä useampana kerroksena. Laajoilla yli 30 mm paksuilla kerralla tehtävillä
rappausvahvuuksilla suositellaan alustaan kiinnitetyn kuumasinkityn rappausverkon käyttöä. Rappausverkkoa tulee käyttää myös
heikolla ja halkeilevilla alustoilla.
Täyttörappaus tulee jättää karkeaksi ja ympäröivän rappauksen tason alapuolelle sen verran, kuin mitä pintarappaus vaatii.
Ulkoneva rappauskorjaus erottuu selvästi huoltomaalatusta seinästä erityisesti sivuvalossa.

Pintarappaus:
Finnseco Rappauskorjauslaasti voidaan jättää valmiiksi pinnaksi halutulla struktuurilla. Pintastruktuurin tekoon voidaan käyttää
myös Finnseco Rappauskorjauslaasti Hienoa haettaessa sileää maalattavaa pintaa tai hienompaa struktuuria roiskeena tai esim.
harjattuna.
Rappauskorjauspinnan tulee jäljitellä mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä pintaa. Testaaminen ja mallin teko on välttämätöntä
hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
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PinnoitusPinnoitus
Mikäli Finnseco Rappauskorjauslaasti jää viimeiseksi pinnaksi, se voidaan maalata Tikkurilan Holvi Kalkkimaalilla, Kivitexillä, Kivisilillä
sekä Finngard Silikaattimaalilla ja Finngard Clean -Julkisivumaalilla kunkin tuotteen tuoteselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Rappauskorjauspinnat voidaan maalata 1–2 kuukauden kovettumisen jälkeen. Kalkkimaalaus voidaan suorittaa tätäkin aikaisemmin.
Ennen huoltomaalausta tulee selvittää alkuperäisen maalin koostumus, ellei se ole tiedossa, ja varmistaa alustan
huoltomaalattavuus. Maalattaessa silikaatti-/silikonihartsimaalilla, on käytettävä tuotteeseen soveltuvaa pohjustetta.

JälkihoitoJälkihoito
Finnseco Rappauskorjauslaastilla tehtyä pintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen vähintään 3 vrk ajan olosuhteista
riippuen.
Mahdolliset plastiset halkeamat tulee korjata umpeen hiertämällä heti niiden ilmaannuttua, kun laasti on vielä plastisessa vaiheessa
(muutaman tunnin sisällä levityksestä).

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. Vaara.Vaara.  Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja
silmän/kasvonsuojainta. 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.
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Yleislaasti rappaukseen (GP).

Kapillaarinen veden imeytyminen Wc0

Kuivatiheys 1,75-1,85 kg/dm³

Lämmönjohtavuus ≤ 0,2 W/m•K (taulukkoarvo)

Painohäviö suolapakkaskokeessa NPD

Palokäyttäytyminen A1

Puristuslujuus CS I

Vaaralliset aineet Ei

Vesihöyryn läpäisevyys NPD
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