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JUHO Kuitulaasti 
 

 

 

       
      Käyttökohteet 

Kuituvahvisteinen kalkki- ja sementtisideaineinen kivirakenteisten (betoni, 
harkko, kevytsoraharkko, tiili, kaasubetoni) seinäpintojen oikaisuun, 
tasoitukseen, rappaukseen ja slammaukseen sisä- ja ulkotiloissa. 
Soveltuu myös lämmöneristeiden rappaukseen. 
 
 

 

Tekniset tiedot 

Sideaine Kalkki ja sementti 

Runkoaine Luonnonhiekka ja muovikuidut 

Lisäaineet Kapillaarista vedenimeytymistä vähentävät, sään-
kestävyyttä parantavat lisäaineet 

Kerrospaksuus  5 – 25 mm 

Raekoko 0,6 mm 

Vedentarve 4-5 l / 25 kg säkki 

Sekoitusaika 3-10 min., sekoittimesta riippuen 

Menekki n. 14 kg/m², 10 mm kerrospaksuudella 

Työolosuhteet Alustan, laastijauheen ja ilman lämpötilan on olta-
va yli +10°C. Kylmemmässä laasti kovettuu hi-
taasti tai ei ollenkaan. Lämpötilan on oltava yli 
+5°C myös pari vuorokautta rappauksen jälkeen.  

Pakkaus Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä. 

Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) 
kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varas-
toituna avaamattomassa pakkauksessa 1 vuoden. 
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Käyttöohje  JUHO KUITULAASTI 
Tarkista alustan kunto. Alustan pitää olla puhdas ja kiinteä. Kuiva alusta kostutetaan 
kevyesti (se ei saa kiiltää) hyvän tartunnan varmistamiseksi. Vanhat 
laastipurseet poistetaan. Vauriot ja kolot paikataan kuitulaastilla. Tartuntaa 
heikentävät aineet (lika, hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen 
laastin levitystä. Ikkunat, putket ym. pinnat on suojattava huolellisesti. Alusta 
kostutetaan kevyesti. Säkillinen laastijauhetta lisätään porakonevispilällä noin 
4 - 5 litraan vettä. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta 
noin minuutin, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Lisäaineiden 
täydellisen liukenemisen vuoksi laastimassaa seisotetaan noin 10 min 
(alle 15 °C:ssa 15 min), jonka jälkeen massaa sekoitetaan vielä noin ½ min. 
Tämän jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Laastin käyttöaika on noin 2-4 
tuntia 
 
. Työn suoritus 
Laasti levitetään ruiskulla tai käsin teräsliipalla. Pois liipattu laasti palautetaan 
sekoitusastiaan ja käytetään uudestaan. Työ suoritetaan kahteen kertaan. 
Kertaliippauksella saadaan noin5 mm kerros. Helteisellä ja tuulisella säällä 
työaika on lyhyt ja laasti saattaa kuivua liian nopeasti, joten työtä ei tulisi tehdä 
tällaisella ilmalla. Rappauspinta on pidettävä kosteana pari vuorokautta 
työn jälkeen. Tarvittaessa pintaa kostutetaan sumuttamalla 
 
Työvälineiden pesu 
Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti 
on poistettavissa mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja 
kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa. 
 
Pintakäsittely 
Kovettunut pinta voidaan maalata alkalinkestävällä maalilla, 
laatoittaa tai tasoittaa seinätasoitteella tai pinnoittaa esim. värillisellä 
kestopinnoitteella. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HUOM! 
Tämä on suuntaa-antava yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen tuoteseloste. 
Tuoteselosteeseen ja muihin tuotetta koskeviin ohjeisiin ja työselityksiin on tutustuttava ennen 
työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että tuotetta koskevia ohjeita on noudatettu. 

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. 
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