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SAUMALAASTI
Pakkauskoot

3 kg

Värit

Valkoinen, luonnonvaalea, beige, harmaa, grafiitinharmaa

Kuvaus

Vesitiivis ja kulutuksenkestävä saumalaasti

TEKNISET TIEDOT
Sekoitussuhde

250 ml vettä / 1kg laastia

Riittoisuus

5 × 5 cm laatta = 1,2 kg / m²
10 × 10 cm laatta = 0,6 kg / m²
15 × 15 cm laatta = 0,4 kg / m²
30 × 30 cm laatta = 0,25 kg / m²

Sallittu Saumanleveys

1 - 8 mm

Työskentely lämpötila

+5˚C ... +25˚C. (ilma sekä pinta)

Työaika

n. 2h

Sertifioinnit

EN 13888, normitettu CG2 W.

Säilyvyys

Vähintään 24kk. Alkuperäispakkauksessa

Varastointi

Kuivassa paikassa

(lev. 3mm ja syv. 5mm)

HUOM!

Ei sovellu uima-allaskäyttöön

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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ERITYISOMINAISUUDET
RK Saumalaasti on vettähylkivä, hengittävä ja hydratoitumalla kovettuva saumauslaasti. RK Saumalaasti
pitää värinsä ja laatunsa samanlaisina homogeenisen sekoituksen ansiosta ja värisävyt ovat sementinpitäviä. Suihkuvesitiivis EN 13888, normitettu CG2 WA.

KÄYTTÖALUE
RK Saumalaasti soveltuu seinä- ja lattialaattojen saumauksiin 1-8 mm leveille saumoille, kuten lasitetut ja
lasittamattomat laatat, luonnonkivilaatat sekä lasi- ja keramiikkamosaiikki sisä- ja ulkokäytössä. Tuote ei
sovellu käytettäväksi uima-altaan saumauksessa.

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖ
Saumaus voidaan aloittaa kiinnityslaastin kovettumisen jälkeen, aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Saumalaasti sekoitetaan puhtaaseen veteen sekoitussuhteen mukaisesti, kunnes muodostuu notkea, pastamainen laasti.
RK Saumalaastia levitetään lastalla yli saumojen. Laastin tulee täyttää sauma kauttaaltaan. Saumat voidaan myös tikuttaa. Noin 10 - 30 min kuluttua laatat puhdistetaan kostealla sienellä. Pesuajankohta voi
vaihdella suurestikin. Laastin pitää olla sitoutunutta ennen kuin pesu voidaan aloittaa. Tee tarvittaessa
sormikoe. Liiallinen vedenkäyttö pesussa aiheuttaa värieroja valmiissa saumapinnoissa. Käytä laajoilla
pinnoilla saman eränumeron laastia välttyäksesi värieroilta. Pese laatoituksen ja saumojen pinta saumoihin nähden viistoon välttyäksesi saumalaastin liialliselta poispeseytymiseltä ja täten saumojen tyhjenemiseltä. Pese kaikki ylimääräinen saumalaasti pois laattapinnoilta. Anna sauman kuivua n. 2 - 3 h ennen
kuin kiillotat laattapinnat kuivalla rätillä. Pitämällä saumat kosteana 1-2 päivää (vesisuihkupullolla) estät
saumojen liian nopean kuivumisen. Nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa halkeilua saumapinnoissa. Lattiapinnat voidaan peittää muovilla pariksi päiväksi. Hyvin jälkihoidettu saumaus kestää pitempään ja hylkii
likaa paremmin. Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle vaiheittain aikaisintaan viikon kuluttua saumauksesta.
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