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JUHO Antiikkilaasti  
 
 
      Käyttökohteet 

Valkoinen sementtisideaineinen ohutpinnoite kivirakenteisten 
(betoni, harkko, tiili) seinäpintojen pintakäsittelyyn sisällä ja ulkona. 
Alustana voi myös olla sementtipohjainen tasoite tai luja 
sementtirappaus. Myös kuorellisten takkojen, savupiippujen ja 
palomuurien pinnoitukseen. Laastia voidaan levittää liipalla, 
slammata tai ruiskuttaa. 

Tekniset tiedot 

Sideaine  Valkosementti 
Runkoaine  Kalkkikivirouhe 
Lisäaineet  Työstettävyyttä, tartuntaa ja säänkestävyyttä pa-

rantavia lisäaineita 
Väri  Valkoinen 
Karkeus  Suurin raekoko noin 1,5 mm.(tilauksesta 0,6 mm) 

Vedentarve  Noin 6-6,5 l / 25 kg säkki 

Käyttöaika  Noin 1 tunti veden lisäyksestä.  
Kovettumisa ika Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudes-

ta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilman-
vaihdosta.Laastialustalla noin 5 mm kerros kovet-
tuu vuorokaudessa (18-20 °C)  

Menekki  Kokonaan täyttö noin 2 kg/m²/mm kerros. 
Täyttyvyys  Osittain täyttö max. 20 mm.. Kokonaan täyttö max 

10 mm / kerta. 

Työolosuht eet Alustan, laastin ja huoneen lämpötila on oltava yli 
+10°C. Kylmemmässä lisäaineet liukenevat hi-
taasti, ja laasti kovettuu hitaammin.Lämpötilan on 
oltava yli 5 °C pari vuorokautta pinnottamisen jäl-
keen. 

Pakkaus  Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä. 
Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) 

kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varas-
toituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden. 
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Alustan käsittely 
 
Alustan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, 
hiontapöly, rakenteesta vapautuneet suolat, sementtiliima jne.) on ehdottomasti 
poistettava ennen laastin levittämistä. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti 
(se ei saa kiiltää) noin tuntia ennen laastin levitystä hyvän tartunnan varmistaseksi. 
Liian kuiva alusta lyhentää pinnoitteen työstöaikaa, liian märkään 
alustaan pinnoite ei tartu, ja pinta jää heikoksi. Elastiset liikuntasaumat, 
ikkunat, putket ym. pinnat on suojattava huolellisesti. 
 
Sekoitus 
 
Säkillinen laastijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 3 - 4 litraan puhdata 
vettä. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta 
noin minuutti. Tämän jälkeen massaa seisotetaan noin 10 minuuttia, jonka 
jälkeen tehdään pikainen uudelleen sekoitus, tämän jälkeen laasti on valmis 
käytettäväksi. Ruiskutukseen ja slammaukseen tehdään hieman notkeampi 
laasti. Vettä on kuitenkin pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän. Liian 
löysä laasti heikentää lopullisen pinnan ominaisuuksia. 
 
Työn suoritus 
 
Tarkista alustan kunto. Laasti levitetään slammaamalla, telalla tai liipalla. Voidaan 
myös ruiskuttaa. Levitä laastia kerralla niin suurelle alueelle kuin ehdit 
käsitellä sinä aikana kun laasti on avoin ja käsiteltävissä. Toinen pinnoituskerta 
on tehtävissä aikaisintaan seuraavana päivänä, kun ensimmäinen kerros 
on kunnolla kovettunut. Kuivissa ja lämpimissä oloissa on rappauspintaa jälkikasteltava 
sumuttamalla. 
 
Työvälineiden pesu 
 
Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. 
Kuivunut pinnoite on poistettavissa mekaanisesti. Tuotetta ei saa 
päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. 
Paperisäkki voidaan polttaa. 
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Pintakäsittely 
 
Rappauspinta on pidettävä kosteana pari päivää rappauksen jälkeen. Kuivissa 
ja lämpimissä oloissa on rappauspintaa jälkikasteltava sumuttamalla. Valmis 
pinta voidaan maalata alkalinkestävällä maalilla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Työsuojelu  
Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä 
pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava 
aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 

HUOM! 
Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja mui-
hin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän 
on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu. 


