Kuivalaastit
ja -betonit

3.8.2016
________________________________________________________________________________

JuHo Oikaisutasoite
Sementtisideaineinen tasoite kivipohjaisten kuivien,
kosteiden ja märkien sisätilojen oikaisuihin ja
tasoituksiin
Käyttökohteet
Vedenkestävä tasoite kuivien, kosteiden ja märkien sisätilojen
seinäpintojen ja kattojen tasoitukseen, oikaisuun ja kunnostukseen.
Alustoiksi soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät.

Tekniset tiedot
Sideaine
Väri
Karkeus
Vedenkesto

Portland sementti
Harmaa.
Suurin raekoko noin 0,6 mm.
On vedenkestävä.

Vedentarve

Noin 5 l / 25 kg säkki. (19-21 % vettä
pulverin painosta).
Noin 1 tuntia veden lisäyksestä. Lämpötila
vaikuttaa käyttöaikaan.
Kuivumisaika
on
riippuvainen
kerrospaksuudesta,
lämpötilasta,
alustan
ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta. Betoni- tai
tiilialustalla noin 1 mm kerros kuivuu 18 20°C:ssa vuorokaudessa.
n. 1,4 kg / m² / mm
Osittain tasoitus max. 50 mm. Paksumpi täyttö
saattaa painua ja halkeilla kuivuessaan.
Kokonaan täyttö max. 30 mm.
Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila on
oltava yli +10°C. Kylmemmässä sideaine ei
liukene, ja tasoite kovettuu hitaasti. Max. 40°C.
Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta
(lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna
suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.

Käyttöaika
Kuivumisaika

Menekki
Täyttyvyys

Työolosuhteet

Pakkaus
Varastointi
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JuHo Oikaisutasoite
Alustat
Alustaksi soveltuvat betoni-, kevytbetoni-, kevytsora- ja tiiliseinät.
Alustan pitää olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) on ehdottomasti
poistettava. Ikkunat, putket ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Sekoitus
Säkillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä sekoittaen noin 5 litraan vettä.
Tasoitejauhe lisätään hitaasti puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun
koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin minuutin, kunnes tasoitemassa on tasainen ja
ilman paakkuja.
Sideaineen täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa seisotetaan noin 5-10 min (alle 15°C:ssa 10 - 15 min),
jonka jälkeen tasoitemassa sekoitetaan vielä noin ½ min. Vasta tämän jälkeen tasoite on valmis käytettäväksi.
Tasoitteen käyttöaika on noin tunti ympäristön olosuhteista riippuen.

Työn suoritus
Tarkista alustan kunto. Varmista että edellinen laasti/tasoitekerros on täysin kuivunut.
Tasoite levitetään sopivan paksuisena kerroksena teräsliipalla. Tasoitus suoritetaan vaakasuorin vedoin.
Työsaumojen välttämiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa vastaan. Poisliipattu tasoite
palautetaan tasoitemassa-astiaan ja käytetään uudestaan.
Erittäin kuivissa olosuhteissa alustaa kostutetaan kevyesti n. ½ tuntia ennen työn alkua. Tämä parantaa tartuntaa ja
estää tasoitteen liian nopea kuivuminen seinällä.

Työvälineiden pesu
Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti.

Jälkihoito ja pintakäsittely
Ohuet <3mm tasoitepinnat jälkikostutetaan vesisumutuksella. Sitä paksummat kerrospaksuudet eivät vaadi
jälkikostutusta normaaleissa olosuhteissa. Kovettunut, kuiva tasoitepinta voidaan vedeneristää, laatoittaa tai
maalata alkalinkestävällä maalilla. Normaaliolosuhteissa kuivuminen tapahtuu 1-4 vuorokaudessa
kerrospaksuudesta riippuen.

HUOM!


Ei sovellu lattioiden oikaisuun ja tasoituksiin.



Viemäriin joutunut tasoite saattaa aiheuttaa viemärin tukkeutumista.



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

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