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JÄRJESTELMÄT

JÄRJESTELMÄT

KUIVAT TILAT

SUIHKUTILAT JA KYLPYHUONEET

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ

Ceresit R 766 pohjuste

Ceresit CM 17 laattalaasti

Alustan esikäsittely
Alustan on oltava puhdas, luja kiinteä, kuiva ja
vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista
vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejäämät. Puhdista alustat huolellisesti. Pohjusta imukykyiset
alustat Ceresit R766 -pohjusteella.
Laatoitus
Käytä laatoituksessa Ceresit CM 17 kiinnityslaastia.
Saumaus
Seinä: Saumaa laattojen saumat Ceresit CE
40 saumauslaastilla. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden
kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.
Lattia: Saumaa laattojen saumat Ceresit CE
40 saumauslaastilla. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden
kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ

Ceresit R 766 pohjuste

Ceresit CL 51 vedeneriste

Ceresit CM 90
kevytsaneerauslaasti

Ceresit CE 40 saumauslaasti
Ceresit CE 40 saumauslaasti

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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Alustan esikäsittely
Alustan on oltava puhdas, luja kiinteä, kuiva ja
vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista
vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejäämät. Puhdista alustat huolellisesti. Pohjusta imukykyiset
alustat Ceresit R766 -pohjusteella.
Vedeneristys
Levitä Ceresit CL 51 tai CL 50 vedeneristettä telalla, pensselillä tai lastalla, vahvista nurkat, kulmat ja levysaumat Ceresit CL 89 tiivistysnauhalla, tai CL 252 vahvistusnauhalla.
Aseta nauha ensimmäiseen märkään vedeneristekerrokseen. Tiivistä vedeneristettä käyttäen
hanakulmat, rasioiden ja viemäriputkien juuret
leikkaamalla Ceresit CL 525 tiivistyslaipasta
sopivat kappaleet. Lattiakaivon liitos tehdään
ehjällä Ceresit CL 525 tiivistyslaipalla. Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan puolen tunnin (CL 50) tai 2 tunnin kuluttua (CL 51). Kuivan Ceresit CL 51 tai CL 50
vedeneristekalvon paksuus tulee olla vähintään
1 mm (märkämenekki 1,3 kg/m2).
Laatoitus
Toisen Ceresit CL 51 tai CL 50 vedeneristekerroksen tulee kuivua kaksi (CL 50) tai 5 tuntia (CL
51) ennen laatoituksen aloittamista.
Käytä laatoituksessa Ceresit CM 90, CM 17 tai
CM 29 kiinnityslaastia.
Saumaus
Seinä: Saumaa laattojen saumat Ceresit CE 40
saumauslaastilla. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä
saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.
Lattia: Saumaa laattojen saumat Ceresit
CE 40 saumauslaastilla. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden
kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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JÄRJESTELMÄT

JÄRJESTELMÄT

JULKISET MÄRKÄTILAT JA KEITTIÖT

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ
Alusta
Ceresit R 766 pohjuste

Ceresit CL 50 vedeneriste

Ceresit CM 90
kevytsaneerauslaasti

Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaasti

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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SÄHKÖINEN LATTIALÄMMITYS

Alustan esikäsittely
Alustan on oltava puhdas, luja kiinteä, kuiva ja
vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista
vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejäämät. Puhdista alustat huolellisesti. Pohjusta imukykyiset
alustat Ceresit R766 -pohjusteella.
Vedeneristys
Levitä telalla Ceresit CL 50 vedeneristettä.
Tiivistä nurkat, kulmat ja levysaumat Ceresit
CL 89 tiivistysnauhalla. Aseta tiivistysnauha
ensimmäiseen märkään vedeneristekerrokseen.
Tiivistä vedeneristettä käyttäen hanakulmat,
rasioiden ja viemäriputkien juuret leikkaamalla Ceresit CL 525 tiivistyslaipasta sopivat kappaleet. Lattiakaivon liitos tehdään
ehjällä Ceresit CL 525 tiivistyslaipalla. Tiivistä sisä- ja ulkonurkat Ceresit CL 86 sisä- ja
CL 87 ulkonurkkakappaleilla. Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan
puolen tunnin kuluttua ensimmäisestä. Kuivan
CL 50 vedeneristekalvon paksuus tulee olla vähintään 0,5 mm (märkämenekki 1,4 kg/m2).
Laatoitus
Toisen Ceresit CL 50 vedeneristekerroksen tulee kuivua vähintään kaksi tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Käytä laatoituksessa Ceresit
CM 90, CM 17 tai CM 29 kiinnistyslaastia.
Saumaus
Seinä:
Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 tai CE
43 saumauslaastilla. Suosi seinällä mahdollisuuksien mukaan vaaleita sävyjä, esim. marmorinvalkoinen. Voimakkaat saumauslaastivärit
saattavat haalistua voimakkaista pesuaineista.
Lattia:
Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaastilla. Suosi lattiassa mahdollisuuksien mukaan harmaita sävyjä. Nurkkaja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit
CS 25 saniteettisilikonilla.

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ
Ceresit R 766 pohjuste
Lattialämmityskaapeli

Ceresit CN 76 lattiatasoite

Ceresit CL 51 vedeneriste

Ceresit CM 90
kevytsaneerauslaasti

Ceresit CE 40 saumauslaasti

Alustan esikäsittely
Levitä erittäin imukykyisille alustoille Ceresit
R 766 pohjuste pensselillä tai harjalla. Tasoita
kaikki epätasaiset kohdat ennen lämmityskaapelin asettamista käyttämällä soveltuvaa Ceresit
lattiatasoitetta.
Kaapelin kiinnitys
1. Pohjustetulle alustalle asennetaan lattialämmityskaapeli.
Se ylitasoitetaan Ceresit CN 76 - lattiatasoitteella, jolla voidaan tehdä myös kaadot.
Laastikerroksen paksuuden tulee olla vähintään 3 mm yli lattialämmityskaapelin.
2. Levitä Ceresit Ceresit CM 90, CM 17 tai
CM 29 kiinnityslaasti laastikammalla alustaan. Aseta lämmityskaapeli laastiin ja vala
umpeen CM 90, CM 17 tai CM 29 laastilla.
Laastikerroksen paksuuden tulee ulottua vähintään 3 mm yli lämmityskaapelin.
Noudata valmistajan ohjeita lämmityskaapelin
asennuksessa ja varmista tuotteen soveltuvuus
ylitasoitukseen.
Huom! Märkätiloissa lämmityskaapeli asennetaan vedeneristeen alle lattiatasoitteen sisään.
Käytä märkätiloissa Ceresit CL 51 tai CL 50
vedeneristettä.
Laatoitus
Tasoitekerroksen kuivuttua kiinnitä keraamiset
päällysteet Ceresit CM 90, CM 17 tai CM 29
kiinnityslaastilla.
Saumaus
Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 saumauslaastilla. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä
saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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JÄRJESTELMÄT

JÄRJESTELMÄT

PARVEKKEET JA TERASSIT

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ

Ceresit CR 166 vedeneriste

Ceresit CM 77 kiinnityslaasti

SAUNAT JA KYLPYLÄT

Alustan esikäsittely
Kostuta perusbetoni ja tarkista kaadot. Kaatojen
korjauksiin voit käyttää Ceresit CN 76 tasoitetta.
Vedeneristys
Levitä telalla Ceresit CL 50 tai CR 166 vedeneristettä. Tiivistä rajapinnat ja liitossaumat
Ceresit CL 89 tiivistysnauhalla. Aseta tiivistysnauha ensimmäiseen märkään vedeneristekerrokseen. Tiivistä vedeneristettä käyttäen läpiviennit juuret leikkaamalla Ceresit CL 525
tiivistyslaipasta sopivat kappaleet. Lattiakaivon
liitos tehdään ehjällä Ceresit CL 525 tiivistyslaipalla.
Tiivistä sisä- ja ulkonurkat Ceresit CL 86 sisäja CL 87 ulkonurkkakappaleilla. Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan
puolen tunnin kuluttua ensimmäisestä. Kuivan
CL 50 tai CR 166 vedeneristekalvon paksuus
tulee olla vähintään 2,5 mm.
Laatoitus
Toisen Ceresit CL 50 tai CR 166 vedeneristekerroksen tulee kuivua vähintään kaksi tuntia
ennen laatoituksen aloittamista. Käytä laatoituksessa Ceresit CM 77, CM 29 tai CM 17
lattiakiinnityslaastilla. Pystypinnat kiinnitetään
CM 90, CM 17 tai CM 29 kiinnityslaastilla.

Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaasti

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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Saumaus
Seinä: Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40
tai CE 43 saumauslaastilla.
Lattia: Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaastilla. Suosi lattiassa mahdollisuuksien mukaan harmaita sävyjä. Nurkkaja kulmaliitokset sekä kiinnityskohdat tulee tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ
Ceresit R 755 pohjuste

Ceresit CL 51 vedeneriste

Ceresit CM 90
kevytsaneerauslaasti

Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaasti

Alustan esikäsittely
Levitä erittäin imukykyisille alustoille Ceresit
R 755 tai R 766 pohjuste pensselillä tai harjalla. Tasoita kaikki epätasaiset kohdat
Vedeneristys
Levitä telalla Ceresit CL 51 tai CL 50 vedeneristettä. Tiivistä nurkat, kulmat ja levysaumat Ceresit CL 89 tiivistysnauhalla. Aseta tiivistysnauha
ensimmäiseen märkään vedeneristekerrokseen.
Tiivistä vedeneristettä käyttäen hanakulmat,
rasioiden ja viemäriputkien juuret leikkaamalla
Ceresit CL 525 tiivistyslaipasta sopivat kappaleet. Lattiakaivon liitos tehdään ehjällä Ceresit
CL 525 tiivistyslaipalla. Tiivistä sisä- ja ulkonurkat Ceresit CL 86 sisä- ja CL 87 ulkonurkkakappaleilla.
Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan puolen tunnin kuluttua ensimmäisestä.
Kuivan CL 51 tai CL 50 vedeneristekalvon paksuus tulee olla vähintään 2,5 mm.
Laatoitus
Toisen Ceresit vedeneristekerroksen
tulee kuivua vähintään 5 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Käytä laatoituksessa Ceresit
CM 77, CM 90 tai CM 17 lattiakiinnityslaastilla. Pystypinnat kiinnitetään CM 90, CM 17 tai
CM 29 kiinnityslaastilla.
Saumaus
Seinä: Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 tai
CE 43 saumauslaastilla.
Lattia: Saumaa laattojen välit Ceresit CE 40 tai
CE 79 saumauslaastilla. Suosi lattiassa mahdollisuuksien mukaan harmaita sävyjä. Nurkkaja
kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja lisätarvikkeiden kiinnitykset tulee tiivistää Ceresit
CS 25 saniteettisilikonilla.

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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JÄRJESTELMÄT

JÄRJESTELMÄT

UIMA-ALTAAT

KUIVAN TILAN MATTOASENNUS

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ
Ceresit R 755 pohjuste

Ceresit CL 72 vedeneriste

Ceresit CM 74
epoksiliima

Ceresit CE 79
saumauslaasti

Alustan esikäsittely
Levitä erittäin imukykyisille alustoille Ceresit R
755 pohjuste pensselillä tai harjalla. Tasoita
kaikki epätasaiset kohdat
Vedeneristys
Levitä telalla Ceresit CL 72 vedeneristettä. Tiivistä nurkat, kulmat ja levysaumat Ceresit CL
89 tiivistysnauhalla. Aseta tiivistysnauha ensimmäiseen märkään vedeneristekerrokseen.
Tiivistä vedeneristettä käyttäen läpivientien juuret
leikkaamalla Ceresit CL 525 tiivistyslaipasta
sopivat kappaleet. Lattiakaivon liitos tehdään
ehjällä Ceresit CL 525 tiivistyslaipalla. Tiivistä
sisä- ja ulkonurkat Ceresit CL 86 sisä- ja CL
87 ulkonurkkakappaleilla.
Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan puolen 16 kuluttua ensimmäisestä. Kuivan CL 72 vedeneristekalvon paksuus tulee olla
vähintään 1 mm
Laatoitus
Toisen Ceresit 72 vedeneristekerroksen tulee
kuivua vähintään 24 tuntia ennen laatoituksen
aloittamista. Käytä laatoituksessa Ceresit CM
74 epoksiliimaa.

SUOSITELTAVA JÄRJESTELMÄ

Ceresit R 755 pohjuste

Ceresit DX yleislattiatasoite
Ceresit XXL yleislattiatasoite

Saumaus
Seinä: Saumaa laattojen välit Ceresit CE 79.
Suosi lattiassa mahdollisuuksien mukaan harmaita sävyjä. Nurkkaja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja irtoosien kiinnitykset tulee
tiivistää Ceresit CS 25 saniteettisilikonilla.

Ceresit K188E mattoliima

Alustan esikäsittely
Alustan on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva
ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista
vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejäämät. Puhdista alustat huolellisesti. Pohjusta imukykyiset
alustat Ceresit R766 –pohjusteella, joka soveltuu käytettäväksi myös puulattioiden alle.
Lattian tasoitus:
Tasoita alusta Ceresit DX Universal tai
Ceresit XXL Premium tasoituslaastilla.
Maton asennus:
Päällysteen, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan
on oltava vähintään +15 °C.
Kiinnitä päällyste käyttämällä Ceresit K188E
-mattoliimaa. K188E on hyvin riittoisaa ja se
tarttuu hyvin kaikille myös vaikeille alustoille.
Ceresit K188E soveltuu sekä märkä- että tarraliimaukseen.
Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet:
Liima levitetään alustaan lastalla ja odotetaan
kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen.
Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet:
Liima levitetään alustaan lastalla ja odotetaan
kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen
Päällyste asennetaan alustaan ja hierretään
huolellisesti kiinni. Tarkista, että päällysteen tausta on kastunut tasaisesti.
Kumi- ja polyolefiinimatot:
Asenna päällyste liimattuun alustaan ja nosta
välittömästi takaisin tarroittumaan n. 40-60 minuutiksi jonka jälkeen paina päällyste uudelleen
alustaan ja hierrä kiinni voimakkaasti.
Korkkilaatat:
Liimataan tarraliimauksena tasoitealustalle ja
jyrätään välittömästi. Uusi jyräys tunnin kuluttua.
Luonnonkorkkitaustaiset laatat pohjustettava
samalla liimalla edellisenä päivänä.

Ceresit CS 25 saniteettisilikoni
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R 766

Monikäyttöinen erittäin
nopea pohjuste
rd EN
da

st
EU an

Imukykyiselle ja tiiviille alustalle pohjustamiseen
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12

M1
Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa
työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1- merkki kertoo vähäpäästöisyydestä. Luokitukset myöntää Rakennustietosäätiö RTS. Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiön
päätoimikunta Sisäilmastoluokitus (EPT 24). Siinä ovat edustettuina rakennustuoteteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat, viranomaiset ja muut alan
asiantuntijat. Luokitushakemusten käsittely tapahtuu toimikunnan valitsemassa erillisessä luokitustyöryhmässä.

OMINAISUUDET

Y
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≤750
≤1000
≤3000

≤60 / 40
≤100 / 50
≤300 / 100

Sisäilmastoluokitus
Rakennusten sisäilmalle kehitetty sisäilmastoluokitus, jossa esitetään tavoitearvoja useille sisäilmatekijöille (mm. lämpöolot, äänitaso, ilmanvaihto ja
ilman epäpuhtaudet). Luokituksessa on esitetty myös tärkeimmät lämmitys-,
ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden suunnittelussa tarvittavat sisäilmastosuureiden arvot. Sisäilmaston laatu jaetaan seuraaviin luokkiin: S1 (yksilöllinen), S2 (hyvä) ja S3 (tyydyttävä). S1 tarkoittaa sisäilman laatua, jota 90 %
arvioijista pitää hyvänä. S3 on alin hyväksyttävä
luokka, jossa voi kuitenkin ilmaantua haittoja herkille henkilöille. Luokitus
perustuu useisiin tutkimuksiin ja pitkäaikaisiin aistinvaraisiin kokemuksiin sisäilman laadusta.
Sisäilmaluokitus otettiin käyttöön vuonna 1995 ja uusin luokitus julkaistiin
vuonna 2008. Luokituksen valmisteluun ovat osallistuneet merkittävimmät
rakennusalan järjestöt, Rakennustietosäätiö sekä sisäilmastoalan asiantuntijoiden järjestö, Sisäilmayhdistys ry. Sisäilmaluokitus on myös osa TEKESin
TERVE TALO-teknologiaohjelman tuottamia “terveen talon” kriteerejä.

VTT
VTT-sertifikaatti takaa tuotteen/tuotejärjestelmän täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmissa ja standardeissa olevat vaatimukset, kun tuotetta
käytetään sertifikaatin ohjeen mukaan.

KÄYTTÖ
Erittäin vähäpäästöinen, laimennettava pohjuste vähentää
alustojen imukykyä ja parantaa tartuntaa:
- sementti/kalsiumsulfaattipinnoilla ja betonilattioilla
- tasoite- ja silotusyhdisteet
- vanhoilla, hiekoittumattomille asfalttialustoilla
- kivilattioilla ja keraamisilla laatoilla
- puisilla lattialaudoilla ja lastulevyillä
Voidaan käyttää myös pohjusteena ennen lattiapäällysteen
ja puulattian suoraa liimausta sopivilla alustoilla Ceresitin
dispersion tai 2-C polyuretaaniliimojen kanssa.
Ei sovellu alustoille, joissa on vesiliukoisia liimajäämiä,
kuten sulfiittiliimaa, tai pehmeitä bitumiliimoja.
Ceresit R 766 ei muodosta kosteussulkua.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Alustan on oltava puhdas, luja, kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejäämät. Puhdista alustat huolellisesti.

TÖIDEN KULKU
Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.
Imukykyisille alustoille: Normaalin imukyvyn omaavat
alustat laimennetaan Ceresit R 766 1:4 vedellä, ja levitä
tasaisesti käyttäen harjaa tai telaa ja anna kuivua.

TU

VTT-C-1874-07
OT

ESERTIFIKAA

TT

I

Huokoiset, erittäin imukykyiset alustat voivat vaatia toisen
kerroksen, kun ensimmäinen kerros on kuivunut.
Tiiviit alustat: Betonilattialle ja imukyvyttömillä pinnoille
laimenna Ceresit R 766 1:1 vedellä ennen kuin levität ohuen dkerroksen
käyttäen harjaa tai telaa. Älä anna pohjusard EN
teen muodostaa lätäköitä. Anna pohjusteen aina kuivua
ennen tasoitteen tai päällysteen asentamista. Asennettaessa alustan lämpötilan tulee olla yli + 10 ºC. Käytä ainoastaan puhdasta viileää vettä laimennukseen.

HUOMIO!
Ceresit R 766 on liuotinvapaa ja sopiva vaihtoehto liuottimia sisältäville tuotteille. Erityisiä varotoimenpiteitä ei
vaadita tätä tuotetta käytettäessä. Haihtuvien orgaanisten
aineiden (VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä.
Varmista kuitenkin hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä
sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Roiskeet silmistä tai
iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin. Ei lasten ulottuville.
Älä päästä tuotetta viemäreihin tai vesistöihin. Älä salli pääsyä maahan/maaperään. Kierrätä vain täysin tyhjiä
pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät teollisuusjätteenä kotitalousjätteen lajittelua noudattaen tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat
tuotejäämät ongelmajätteenä. Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 08 04 10.
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EMICODE EC 1 PLUS - very low emission
EMICODE EC 1 - very low emission
EMICODE EC 2 - low emission

XX

st
EU an

µg/m³

riittoisa
monikäyttöinen
XXnopeasti kuivuva
XXsoveltuu puulattian alle
XXsoveltuu lattialämmityksen
XXsoveltuu uivien lattioiden alle
XX

Y

EC1
EMICODE® -luokitusjärjestelmä on rekisteröity tavaramerkki, jonka avulla luokitellaan sisäkäyttöön tarkoitettujen liimojen ja rakennusmateriaalien
päästöominaisuudet kolmeen luokkaan: EMICODE EC1Plus, EC1 tai EC2.
EMICODE®-luokitusjärjestelmä perustuu tarkkaan testaukseen ja määriteltyihin luokituskriteereihin. Koska termi “vähäpäästöisten” ei ole virallisesti
standardoitu eikä selvästi määritelty, EMICODE® helpottaa sisäkäyttöön tarkoitettujen rakennusmateriaalien vertailua.
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GISCODE D 1

liuotinvapaa TRGS 610 mukaan

EMICODE
EC 1PLUS

erittäin vähäpäästöinen GEV
mukaan

RAL UZ 113

Blue Angel, ympäristöystävällinen
hyvin alhaisten päästöjen takia
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Kulutus:

PAKKAUKSET
1 kg, 5 kg ja 10 kg kanisterit

SUOSITUKSET
•Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä
vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekä täysin kuivan alustan, pohjusteet ja tasoitteet.
• Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.
• Puhdista työkalut vedellä ja saippualla välittömästi käytön jälkeen.
• Käytä vain puhdasta vettä tuotteen laimentamiseen.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

_______________________________________________________

Toimitus

oranssi neste

___________________________________________________________

Kuivumisaika ennen tasoitetöitä:
Ceresit AS 1/AS 2 on CSE
ei ole
sementtipohjaiset alustat
ei ole
Läpäisemättömät alustat
noin 30 minuuttia
kalsiumsulfaatti, puualustat, kuivat rakennuslevyt,
Magnesiumpinnoitteet
vähintään 2 tuntia

___________________________________________________________

Kuivumisaika ennen suoraa kiinnittymistä
liuotinpohjaiset ja dispersioliimat
imukykyisillä alustoilla
PUR-liimat

noin 2 tuntia
noin 12 tuntia

___________________________________________________________

kuljetuksen aikana
varastoinnin aikana

150-200 g/m², 1 : 4 laimennettu
= 30 - 40 g/m² R 766
riittoisuus / 10 l: noin 300 m²

imukykyiset alustat:
betonilattia
ja kipsilevyt
vedeneristeen alle

noin 300 g/m², 1 : 1 laimennettu
= noin 150 g/m² R 766
riittoisuus / 10 l: noin 70 m²

läpäisemättömät
alustat: esim. kivi,
keraamiset lattiat,
mastiksiasfalttialustat, puiset lankkulattiat

50 - 200 g/m², 1 : 1 laimennettu
= 25 - 50 g/m² R 766
riittoisuus / 10 l: noin 300 m²

Ceresit R 755

akrylaattikopolymeeridispersio, kosteutusaine, vaahdonestoaine, säilöntäaineet
(isotiatsolinonit, BNPD), väriaineet

Lämmönkestävyys
kovettumisen jälkeen

imukykyiset
alustat: esim.
sementtipinnat,
tasoitteet, kuivat
rakennuslevyt

jopa +50 °C, voidaan käyttää
lattialämmityksen kanssa
+5° - +50 °C
+10° – +30 °C

___________________________________________________________

Säilytys:

CN 94

Erikoispohjuste
Monikäyttöinen pohjuste imukykyisille ja
imukyvyttömille alustoille
OMINAISUUDET
imukykyisille ja imukyvyttömille alustoille
vaikeille alustoille
XXerittäin hyvä tarttuvuus
XXsuositellaan OSB-levyille ja keraamisille laatoille
XXvoidaan laimentaa vedellä 1:3
XXnopeasti kuivuva
XXerinomainen pystypinnoille
XX
XX

noin 80 g/m², laimentamaton
riittoisuus / 10 l: noin 125 m²
12 kuukautta, viileässä ja kuivassa

Yllä olevat ajat perustuvat tavanomaisiin sääolosuhteisiin
(23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Ota huomioon, että
muissa ilmasto-olosuhteissa kovettuminen voi olla nopeampaa tai hitaampaa.

KÄYTTÖ
Ceresit CN 94 on suunniteltu alustojen pohjustukseen sisäja ulkotiloissa ennen lattiatasoitteen, paikkaus-laastien, keraamisten ja kivilaattojen kiinnityslaastin levittämistä. Sitä
voidaan käyttää sekä vaaka- että pystypinnoilla, sekä imukykyisillä että imukyvyttömillä pinnoilla. Pohjustetta suositellaan erityisesti vaikeille alustoille (Vain rakennusten sisätiloissa), kuten: tasoilla, joissa on vaikeasti poistettavia
liimajäänteitä, keraamisille laatoille, dispersio- ja epoksimaalipinnoille. Tuote vahvistaa aluspintaa ja parantaa tartuntaa alustaan.
CN 94 voidaan levittää anhydriitti-, sementti- ja valu-asfalttitasoitteelle, (esim. lattian kipsikuitulevyt), betonille,
mukaan lukien imubetoni, maalatuille ja maalaamattomille puujohdan¬naisille alustoille (lastulevyt, OSB, levyt), lattiatasoitteille, olemassa oleville keraamisille ja kivilaatoille,
sementille, kalkkisementille ja -laastille, kipsi sekä kevytbetonialustoille. CN 94:ää voidaan käyttää myös lämmitettäville lattioille.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
AlCN 94:llä pohjustettavien pintojen on oltava kuivia, kantavia ja puhdistettu tarttumista heikentävistä aineista, kuten
rasvat, bitumit, pöly, jne. Kaikki tahrat ja heikot kerrokset on
poistettava. Tämä koskee myös nykyisiä liimamaaleja, jotka
on raavittava pois ja huuhdeltava vedellä. Kipsi- ja anhydriittialustat, OSB-levyt ja vahvat.
maalipinnat on hiottava karkealla hiekkapaperilla, puhdistettava ja imuroitava. Kaikki sileät ja imukyvyttömät pinnat
on ensin hiottava ja karhennettava. Vaatimukset yksittäisille
alemmille kerroksille on esitetty taulukossa.

TÖIDEN KULKU

Levitä tasaisesti harjalla, älä muodosta lätäköitä. Alustasta riippuen kuivumisaika on 2-4 tuntia. Täydellisen
kovettumisen jälkeen pinta on naarmuuntumisen kestävä. Muussa tapauksessa pohjustusprosessi on toistettava
24 tunnin kuluessa.
Työkalut ja tuoreet tahrat pestään vedellä. Kuivuneet tahrat
voidaan poistaa liuottimella.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa oloissa, ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan ollessa +5° - 25 °C. Vältä vetoa.
CN 94:ää ei saa kaataa viemäriin eikä sekoittaa muiden
lisäaineiden kanssa.

PAKKAUKSET
10 kg ja 5 kg kanisterit, 1 kg pullo.

TEKNISET TIEDOT
Valmiste:

neutraali, värillinen, synteettisten

hartsien vesidispersio
___________________________________________________________
Väri:
vaaleansininen
___________________________________________________________
Tiheys
n. 1,02 kg/dm³
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +25 °C
___________________________________________________________
Laimennussuhde:

laimentamattomana tai 1: 3 vedellä
(katso käyttökohde)
___________________________________________________________
Kuivumisaika:
2-4 tuntia
___________________________________________________________
Kulutus:
0,03 - 0,12 kg/m², riippuen käyttökohteesta
___________________________________________________________
Säilytys: Enintään 18 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa. Suojattava
jäätymiseltä.

Ravista pakkauksen sisältö useita kertoja. Tiiviste on laimennettava vedellä (sekoita 1 osa CN 94:ää 3 osaan vettä). Imukyvyttömille pinnoille, puujohdannaisille pinnoille
ja mastiksiasfalttialustoille CN 94:ää käytetään laimentamattomana. Levitä ohut kerros tuotetta.
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CT 17

CT 19 SuperGrip

Pohjuste kaikille imukykyisille pinnoille, ennen
tasoitusta ja seuraavien kerrosten levitystä

Tartuntakerroksen muodostava imukykyisten ja
imukyvyttömien alustojen pohjuste, suositellaan
erityisesti sileille ja vaikeille alustoille.

Syvälle imeytyvä pohjuste

Erittäin tarttuva pohjuste

OMINAISUUDET
vähentää alustan imukykyä
parantaa alustan tarttuvuutta
XXpäästää höyryä ulos
XXhelpottaa seuraavien kerrosten, kuten tasoitteiden, laattalaastien ja maalien levitystä
XXkeltainen - antaa mahdollisuuden valvoa työn kulkua

OMINAISUUDET

XX
XX

application with
brush or roller

indoor and
outdoor use

under ceramic tiles on
mineral substrates

under levelling
compound

under thermal
insulation

KÄYTTÖ

Pintojen, jotka on tarkoitus pohjakäsitellä Ceresit CT 17:llä,
on oltava kuivia, kantavia ja puhdistettuja tarttumista estävistä aineista: voiteluöljystä, bitumeista, pölystä, jne. Likaiset kohdat ja irtoavat kerrokset on poistettava. Pinnalta on
myös kaavittava pois liimajäämät, jonka jälkeen pinta on
pestävä vedellä. Kipsi- ja anhydriittisementtipinnat ja vahvat maalikerrokset on hiottava karkealla hiekkapaperilla ja
puhdistettava huolellisesti hiontapölystä.

TÖIDEN KULKU
Ravista pakkauksen sisältö hyvin ennen käyttöä. Aine levitetään alustalle siveltimellä. CT 17 kuivuu noin 2 tuntia.
Mikäli pohjustetaan erittäin imukykyistä ja heikkoa alustaa,
voidaan aine laimentaa puhtaalla vedellä suhteessa 1 : 1.

16

HUOMIO!
Työt on tehtävä ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötilan
ollessa +5°− +25 °C ja ilmankosteuden alle 80%. Jos
ainetta on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkäriin.
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Ceresit CT 17 on tarkoitettu sekä sisä- että ulkopintojen
(seinät, lattiat, katot) pohjustukseen, kun myöhemmin kiinnitetään keraamisia laattoja, lämpöeristys- tai lattiapinnotteita, tehdään tasoituksia tai pinnoille, joita tapetoidaan,
kitataan ja maalataan. Pohjuste ei sisällä liuottimia. CT
17:llä pohjakäsitellyillä alustoilla (kaikentyyppiset rappaukset, betoni, valettu sementti, lämmitettävän lattian pohjakerrokset) on pienempi imevyys, mikä estää myöhemmin
levitettävien laattalaastien, välikerrosten, tasoite- tai maalikerrosten liian nopean kuivumisen. Aine tunkeutuu syvälle
alustaan ja sitoo toisiinsa täyteainerakeita, mutta ei kuitenkaan kasvata kestävyysominaisuuksia koko alustan laajuudelta. CT 17:ää suositellaan käytettäväksi erityisesti kipsianhydriittisementti- ja kaasubetonipinnoilla. Se sopii myös
lastulevylaattojen ja kyllästettävien kipsilevyjen pohjustukseen. Aineen vaikutuksesta alusta värjäytyy kellertäväksi.
Käytä ohutkerroksisen laastin aluspintojen pohjustukseen
Ceresit CT 16 tai CT 15 pohjustetta.

Seuraavat CT 17 -kerrokset levitetään laimentamatta menetelmällä ”märkä märälle”.
Mikäli pohjustetaan alustoja, jotka myöhemmin maalataan, voidaan CT 17 ohentaa vedellä suhteessa 1 : 1.
Riippuen alustan laadusta ja imeväisyydestä, käytetään
pohjustetta laimennettuna (vedellä suhteessa 1:1) tai laimentamattomana.
Mikäli pohjustetaan alustoja, joille myöhemmin asennetaan laattoja, CT 17 kaadetaan lattialle ja levitetään harjalla tasaisesti siten, että ei muodostu nestekerääntymiä.
ard EN on pohjusteen kuivuttua edelleen imevä, on
Jos dalusta
pohjustus toistettava. Työkalut ja tuoreet tahrat pestään vedellä.
st
EU an

deeply
penetrating

suositellaan käytettäväksi sileillä ja imemättömillä
alustoilla (esim. sileästi hierottu betoni, OSB-laatat,
keraamiset laatat, terrazzo)
XXsuositellaan monimutkaisille alustoille
XXparantaa alustan tarttuvuutta
XXmuodostaa karhean tartuntapinnan
XXkuivuu nopeasti ja kuluu erittäin vähän
XXtiksotrooppinen - ei valu pystypinnoilta
XX

TU

VTT-C-1874-07

OT

ESERTIFIKAA

TT

I

PAKKAUKSET
10 l, 5 l ja 2 l kanisterit

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

synteettisten hartsien vesidispersio

KÄYTTÖ
Liuotinvapaa Ceresitin pohjuste CT 19 on tarkoitettu alustojen pohjustukseen sisällä ja ulkona ennen tasoite- ja
kiinnityslaastien käyttöä. Sitä voidaan käyttää sekä pystyja vaakapinnoilla sekä imukykyisillä että imemättömillä
alustoilla. Aine jättää karhean kerroksen ja parantaa tarttuvuutta alustaan. Suositellaan käytettäväksi erityisesti sellaisten vaikeiden alustojen pohjustukseen (vain rakennusten sisätiloissa), kuten vaikeasti poistettavien, liimajäänteitä
sisältävien lattioiden tasoituskerrokset, keraamiset laatat,
dispersio- ja epoksimaalikerrokset, terrazzo, OSB-levyt.
Pohjustetta voidaan levittää myös sementti- ja anhydriittisementtialuskerroksille, asennettaville lattiaelementeille,
kuten lattioille asennettaville kipsikartonkilevyille, betonille,
maalatuille ja maalaamattomille puupinnoille (lastulevy- ja
OSB-laatat, tukevat lattialaudat), lattian tasoiteseoksille,
vanhoille keraamisille laatoille ja kivilaatoille, sementti-,
kalkkisementti-, kalkki- ja kipsirappaukselle. CT 19:ää voidaan käyttää lämmitettävissä lattiarakenteissa.
Älä käytä ainetta metalli- ja muovipinnoilla tai jäykillä
PVC-pinnoitteilla.

noin 1,0 kg/dm3

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5°− +25 °C

___________________________________________________________

Kuivumisaika:
- alustan imukyvystä ja lämpötila- ja kosteusolosuhteista riippuen noin 2 tuntia,
- keraamisten laattojen sementti- ja kalkkisementtipinnalle asennuksessa noin 15 minuuttia.

___________________________________________________________

Materiaalin kulutus:
0,1–0,5 l/m2
riippuen alustan tasaisuudesta ja imukyvystä
___________________________________________________________

Säilytys: enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä
viileässä tilassa vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä!

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan on oltava +5° − +40 °C. Vältä
vetoa. Kaikki tässä esitetyt tiedot koskevat +20 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 60 %. Toisenlaisissa olosuhteissa on varauduttava siihen, että pohjuste voi
kuivua joko hieman nopeammin tai hitaammin. CT 19:ää
ei saa kaataa viemäriin eikä sekoittaa muihin aineisiin.

PAKKAUKSET
1 kg ja 5 kg muoviämpärit

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

mineraalitäyteaineita sisältävä neutraalinsävyinen synteettisten hartsien vesidispersio

___________________________________________________________

Väri:

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Pintojen, jotka on tarkoitus pohjustaa Ceresit CT 19:llä, on
oltava kuivia, kantavia ja puhdistettuja tarttumista estävistä aineista: voiteluöljyistä, bitumeista, pölystä, jne. Likaiset kohdat ja irtoavat kerrokset on poistettava. Pinnalta on
myös kaavittava pois liimamaalien jäämät, jonka jälkeen
pinta on pestävä vedellä. Kipsi- ja anhydriittisementtipinnat
ja vahvat maalikerrokset on hiottava karkealla hiekkapaperilla ja puhdistettava huolellisesti hiomispölystä.

TÖIDEN KULKU
CT 19-pohjuste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

vaaleansininen

___________________________________________________________

Tiheys:

___________________________________________________________

Tiheys:

Aine levitetään alustaan harjalla, siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla tasaisena, ohuena kerroksena välttäen lätäköiden muodostumista. Alustasta riippuen kuivumisaika
on 2 - 6 tuntia. Seuraavat kerrokset voidaan levittää sitten,
kun pohjakerros on täysin kuivunut. CT 19 on käyttövalmis,
sitä ei tarvitse laimentaa. Työkalut ja tuoreet tahrat pestään
vedellä. Kuivunut pohjuste poistetaan liuottimella.

noin 1,5 kg/dm3

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° − +25 °C

___________________________________________________________

Kuivumisaika:
2 - 6 tuntia riippuen työstettävän pinnan
lämpötilasta, kosteuspitoisuudesta ja tyypistä

___________________________________________________________

Materiaalin kulutus:

0,1–0,3 kg/m2 riippuen alustasta

___________________________________________________________

A.8 2010-luokan VOC-pitoisuus - 30 g/l tuote sisältää
enintään 7,0 g/l.
___________________________________________________________

Säilytys: enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä,
kun tuotteet säilytetään kuivassa ja viileässä tilassa
vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa.
Suojattava jäätymiseltä!
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LATTIATASOITTEET

LATTIATASOITTEET

CN 69 NIVEL EXTRA

HUOMIO!
Jos tasoitteeseen CN 69 lisätään ennakoitua suurempi
määrä vettä, on tuloksena pinnoitteen pienempi kestävyys
ja alustäytteen kerrostuminen.
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +25 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat +23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Toisissa olosuhteissa tuotteen
ominaisuudet voivat hieman muuttua.
Tasoite CN 69 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan
veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on
suojattava työskenneltäessä. Jos tasoitetta joutuu silmiin,
huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin. Kromi VI -pitoisuus - tuotteen käyttökelpoisuusaikana alle 2 ppm.

Itsesiliävä tasoite

Itsesiliävä lattiatasoite 1-15 mm tasoituksiin
OMINAISUUDET
laattojen ja lattiapinnoitteiden alle
XXlattialautojen sekä lautaparketin alle
XXkestää pistekuormia
XXsopii lämmitettäville valetuille pinnoille
XXkävelykelpoinen 6 tunnin kuluttua
XXvoidaan levittää koneellisesti
XXtaloudellinen
XXC20-F7
XX

PAKKAUKSET
25 kg paperisäkki

tiles

PVC

laminate

textile

KÄYTTÖ
Ceresit CN 69 -tasoite on tarkoitettu alustan kanssa välittömässä kosketuksessa olevien tasoituskerrosten valamiseen.
Tasoitetta voidaan käyttää betonivälipohjien sekä sementti- että anhydriittisementtipintojen (myös lämmitettävät) tasoitukseen keraamisten laattojen ja erilaisten lattiapinnoitteiden (esim. matto- ja korkkipinnoite, linoleumi) alla. CN
69 -tasoitetta voidaan käyttää kuivissa rakennusten sisätiloissa. Tasoitetta voidaan käyttää alustan tasoitukseen lattialautojen ja lautaparketin alla. Lattialautojen liimaamiseen alustaan suositellaan käytettäväksi elastisia liimoja.
Täyspuuparketin alla on käytettävä lattiatasoitetta Ceresit
CN 72.
”Kelluvien” ja lämmitettävien sekä eristyskerrokselle (muovi, tervapahvi) valettavien tasoituskerrosten suhteen suositellaan käytettäväksi nopeasti kovettuvaa lattiatasoitetta
Ceresit CN 87. Jatkuvasti kosteissa ja runsaasti kuormitetuissa tiloissa ja rakennusten ulkopinnoilla voidaan käyttää
lattiatasoitetta Ceresit CN 76, CN 83 ja CN 87..

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CN 69 -tasoitetta voidaan levittää kantaville, karheille, kuiville ja tarttumista estävistä aineista (esim. voiteluöljyt, bitumit, pöly) puhdistetuille alustoille:
- valettu sementtipinta (vähintään 28 päivää kuivunut, kosteuspitoisuus alle 4 %);
- betonipinta (vähintään kolme kuukautta kuivunut, kosteuspitoisuus alle 4 %);
- mekaanisesti hiotuille ja pölystä puhdistetuille anhydriittisementtipinnoille (kosteuspitoisuus ≤ 0,5%).
Likaiset kohdat, vanhat maalikerrokset, liimajäänteet ja
heikkorakenteiset pintakerrokset on poistettava alustasta
kokonaan esimerkiksi jyrsin- tai hiomakoneen
avulla.
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Lattiapinnan pintahalkeamat ja kolot on laajennettava.
Pinta on puhdistettava pölystä ja käsiteltävä Ceresit CT 17
tai CN 94 -pohjusteella ja 2 tunnin päästä täytettävä asennussementillä CX 5. Suurempiin rakoihin on käytettävä nopeasti kovettuvaa tasoitetta Ceresit CN 83. Kuivunut ja esikäsitelty lattiapinta on huolellisesti puhdistettava pölystä,
sen jälkeen pohjustettava CT 17:lla tai CN 94:llä ja annettava kuivua vähintään 2 tuntia. Jos näin päällystetty pinta
on silti edelleen imevä, on se pohjustettava uudelleen.
Alustan edeltävä pohjustus parantaa tasoitteen CN 69
juoksevuutta lattialla sekä estää veden haihtumista myöhemmin levitettävästä laastikerroksesta ja ilmakuplien
muodostumista laastin pinnalle.

TÖIDEN KULKU
Kaada pakkauksen sisältö 6,0 litraan puhdasta, kylmää
vettä ja sekoita sähkövatkaimella huolellisesti, kunnes syntyy tasainen, paakuton tasoitemassa. Anna tasoitteen seistä
1-2 minuuttia ja sekoita massa sitten vielä uudelleen käsin.
Yhteen työskentelykertaan tarvittava määrä CN 69 -tasoitetta kaadetaan sen jälkeen 20 minuutin kuluessa lattialle
ja levitetään pitkän teräshiertimen tai – lastan avulla pitkin lattiaa. On suositeltavaa jakaa tasoite vähintään kahteen astiaan. Tämä nopeuttaa työtä ja levitetyt tasoitemäärät tarttuvat toisiinsa paremmin. Juuri levitetyllä tasoitteella
päällystetty lattia suositellaan käsiteltäväksi piikkitelalla.
Näin tasoitemassasta vapautuu ilmaa.
CN 69 soveltuu myös koneellisesti pumpattavaksi. On kuitenkin tärkeää, että laitteen rakenne mahdollistaa lisättävän vesimäärän tarkan annostelun, ja että tasoite voidaan
pitää koneessa, kunnes se on lopullisesti valmistunut; sekoituksen aikana tasoitteeseen ei myöskään saisi kertyä
liikaa ilmaa. Jos työssä aiheutuu yli 15 minuutin pituisia
taukoja, on laite ja sen putket huuhdeltava välillä vedellä.
Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Jos tuotteesta CN 69 valettu pohjatäytekerros hiotaan ennen viimeistelykerroksen asentamista, on sen pinta puhdistettava pölystä ja pohjustettava CT 17:lla tai CN 94:llä.

SUOSITUKSET
Kun tasoite on levitetty lattialle, on vältettävä sen liian nopeaa kuivumista vedon tai suoran intensiivisen auringonpaisteen vaikutuksesta. Jos alustassa on liikuntasaumoja
niin ne on jätettävä myös CN 69 -kerrokseen.. Yhtenäisen
alueen enimmäiskoko voi olla enintään 36 m2. Pintojen
pituuden ja leveyden valinnassa on säilytettävä laatan kaltaiset mittasuhteet. Pinnan pituuden suhde leveyteen saa
olla enintään 1,5. Liikuntasaumat on tehtävä myös tilojen
kynnyksiin.
6 tunnin kuluttua on tasoite kävelynkestävä. Keraamisia
laattoja voi asentaa lattiapinnalle 24 tunnin kuluttua sopivilla kiinnityslaasteilla tuotesarjasta Ceresit CM. Muista
materiaaleista olevia lattiamateriaaleja voi tasoitteen pinnalle kiinnittää heti sen jälkeen, kun pohjatäytekerros on
täysin kovettunut. . Lattiatasoite saavuttaa linoleumin tai
vesieristeen asennukseen sopivan kosteuspitoisuuden kuivuessaan n 2mm/vrk.
Jos tasoiteseosta käytetään halkeilleen lattian käsittelyyn
on mahdollista, että myös kovettuneen tasoitekerroksen
pintaan voi jäädä viivoja tai halkeamia.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

sementtiseos mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

___________________________________________________________

Sekoitussuhde:

6,0 l vettä / 25 kg tasoitetta

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Tasoitteen valmistusaika:

noin 2 min.

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 20 min.

___________________________________________________________

Kävelykelpoinen:

noin 6 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Puristuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

C16

Taivutuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

C20

Kutistuminen (standardin EN 13813 mukaan:

1 mm/m

Paloluokitus standardin EN 13501-1 mukaan:

A2fl - s1

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Arvioitu menekki:

1,5 kg/(m2*mm)
jokaisen tasoitekerroksen mm kohti

___________________________________________________________

Säilytys: Enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.
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LATTIATASOITTEET

LATTIATASOITTEET

CN 70 UNIPLAN

HUOMIO!
Jos tasoitteeseen CN 70 lisätään ennakoitua suurempi
määrä vettä, on tuloksena pinnoitteen pienempi kestävyys
ja alustäytteen kerrostuminen.
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° – +25 °C. Kaikki tässä esitetyt tiedot koskevat +23 °C lämpötilaa suhteellisen
ilmankosteuden ollessa 50 %. Toisissa olosuhteissa materiaalin parametrit voivat hieman muuttua.
Tasoite CN 70 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan
veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on
suojattava työskenneltäessä. Jos tasoitetta joutuu silmiin,
huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Kromi VI -pitoisuus - tuotteen käyttökelpoisuusaikana alle
2 ppm.

Itsesiliävä lattiatasoite

Itsesiliävä lattiatasoite alustoja tasoittavien
3 - 30 mm kerrospaksuuteen
OMINAISUUDET
parketin ja muiden puulattioiden alle
laattojen ja lattiapinnoitteiden alle
XXkestää pistekuormia
XXsopii lämmitettäville, valetuille pinnoille
XXkävelykelpoinen 3 tunnin kuluttua
XXvoidaan levittää koneellisesti
XXnopea puristuslujuuden
XXsaavuttaminen
XXhelppokäyttöinen
XXC30-F10
XX
XX

tiles

PVC

tiles
laminate

PVC
textile

Ainesosat:

sementtiseos mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

___________________________________________________________

Sekoitussuhde:

6,5 l vettä / 25 kg tasoitetta

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Tasoitteen valmistusaika:

noin 2 min

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 20 min

___________________________________________________________

Kävelykelpoinen:

noin 3 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Puristuslujuus 24h kuluttua:

14 MPa

___________________________________________________________

Puristuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

C30

Puristuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

F10

___________________________________________________________

PAKKAUKSET

parquet

KÄYTTÖ
Ceresit CN 70 -tasoite on tarkoitettu betonivälikattojen ja
valettujen betoni- ja anhydriittisementtilattioiden tasoitukseen keraamisten laattojen ja erilaisten lattiapinnoitteiden,
kuten mattojen, korkin, linoleumin, parketin ja lattialaattojen alla. Kerroksen suositeltava paksuus on 3 - 30 mm,
paikallisesti enintään 50 mm. Yli 40 mm paksuisen kerroksen valamiseen suositellaan käytettäväksi tasoitetta Ceresit
CN 76, CN 80 tai CN 87.
Sitä voidaan käyttää rakennusten sisätiloissa, joissa ei ole
jatkuvasti liian kosteaa, varastoissa, korjaamoissa, tuotantotiloissa, katoksissa, toimistoissa, mutta myös saniteettitiloissa.
Tasoitetta voidaan myös valaa kipsikartongista ja kipsikuidusta tehdyille sopivan jäykille lattialaatoille, jotka on
asennettu laattojen valmistajan suositusten mukaan.
Ceresit CN 70 valuun voidaan valun yhteydessä asentaa
lattialämmitysjärjestelmä. Tasoitteeseen voidaan lisätä vesieristyskerros Ceresit CL tai CR -tuotesarjasta.
Kosteissa tiloissa ja rakennusten ulkopinnoilla voidaan
käyttää lattiatasoitetta Ceresit CN 76, CN 83, CN 80 tai
CN 87 tai peittää CN 70 vesieristysseoksilla Ceresit CL tai
CR -tuotesarjasta.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CN 70 -tasoitetta voidaan levittää kuiville, kiinteille, lujille
ja epätasaisille alustoille, jotka ovat puhdistettu materiaalin
tarttumista haittaavista aineista (esim. öljyt, bitumit, pöly)
- betonialustat (vähintään 3 kuukautta kuivunut, kosteuspitoisuus ≤90 Rh%);
- Epäpuhtaat kohdat kuten vanhat maalikerrokset, liimajäänteet, murentuvat ja kuoriutuvat pintakerrokset on
poistettava alustasta esimerkiksi jyrsin- tai hiomakoneen
avulla.
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TEKNISET TIEDOT

Lattiapinta on puhdistettava pölystä. Suuret kolot ja epätasaisuudet täytetään RS 88 korjausmassalla, jotka tulee
pohjustaa 2 tuntia aiemmin Ceresit CT 17:llä, tai R766:lla.
Kuiva
ja valmisteltu lattiapinta on huolellisesti puhdistettava
textile
pölystä, sen jälkeen pohjustetaan imevät alustat R766:lla
(laimennus vedellä 1:4) ja imukyvyttömät pinnat, OSB ja
puulastulevyt R766:llä (laimennettu vedellä 1:1) ja jätetään
kuivumaan vähintään 2 tunniksi. Puualustoja suositellaan
kuivattaa vähintään 1 vuorokausi. Jos CT 17:llä päällystetty pinta on silti edelleen imevä, on se pohjustettava uudelleen. Alustan edeltävä pohjustus parantaa tasoitteen
CN 70 tasoittumista lattialla, sekä estää veden haihtumista
myöhemmin levitettävästä laastikerroksesta ja ilmakuplien
muodostumista laastin pinnalle. Jos rakenteissa havaitaan
rakoja, ne tiivistetään liima/tiivistemassalla.

TÖIDEN KULKU
Kaada pakkauksen sisältö tarkasti mitattuun määrään puhdasta, kylmää vettä ja sekoita sekoituskoneella huolellisesti
kunnes muodostuu tasainen, homogeeninen tasoitemassa.
Anna tasoitemassan kypsyä 2 minuuttia ja sekoita massa
vielä uudelleen. Kaada tarvittava määrä CN 70 -tasoitetta ja levitä massa liipillä, hammaslastalla tai piikkirissalla
20 minuutin kuluessa lattialle. On suositeltavaa valmistaa
tasoite etukäteen useampaan (vähintään kahteen) astiaan.
Tämä nopeuttaa työtä ja valetut tasoitemäärät tarttuvat
toisiinsa paremmin. Juuri valettua tasoitetta on käsiteltävä
kerroksen paksuudesta riippuen joko piikkitelalla tai hammaslastalla. Näin tasoitemassasta vapautuu ilmaa.
Jos CN70:stä halutaan muotoilla kalteva taso, on käytettävä hieman vähemmän vettä. Valmis seos kaadetaan tilan
seinustoille.
CN70:n voidaan sekoittaa valmiiksi ja pumpata myös mekaanisesti, mutta laitteen on kypsytettävä tasoitetta ennen
pumppaamista. Jos työssä aiheutuu yli 20 minuutin pituisia
taukoja, on laite ja sen putket huuhdeltava välillä vedellä.
Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti. On
suositeltavaa käyttää rappauspumppua, johon kaadetaan
valmiiksi sekoitettu ja seissyt tasoite. Pumppuasennuksen
yhteydessä on sekoitettava tasoite valmistettava etukäteen
vähintään kahdessa eri astiassa.

25 kg paperisäkki

SUOSITUKSET
Kun tasoite on levitetty lattialle, on vältettävä sen liian nopeaa kuivumista vedon tai suoran auringonpaisteen vaikutuksesta. Jos alustassa on liikuntasaumoja, ne on jätettävä myös CN70 -kerrokseen. Pintojen pituuden ja leveyden
valinnassa on säilytettävä laatan kaltaiset mittasuhteet. Liikuntasaumat on tehtävä myös tilojen kynnyksiin ja pylväiden ympärille.
3 tunnin kuluttua tasoitteen levittämisestä on lattia kävelyn
kestävä. Keraamisia laattoja voi asentaa lattiapinnalle 24
tunnin kuluttua soveltuvilla kiinnityslaasteilla tuotesarjasta
Ceresit CM. Muista materiaaleista olevia lattiamateriaaleja
voi tasoitteen pinnalle kiinnittää heti sen jälkeen, kun tasoitekerros on täysin kovettunut, mutta aikaisintaan 48 tunnin
päästä. Päällysteen voi asentaa, kun valettu pohjakerros
on täysin kuivunut. Kerrospaksuuden kuivumisaika on normaaliolosuhteissa yleensä noin 2 mm vuorokaudessa.
Jos tasoitetta käytetään halkeilleen lattian käsittelyyn, on
halkeamat korjattava injektoimalla.

___________________________________________________________

Kutistuminen (standardin EN 13813 mukaan): -0,8 mm/m
___________________________________________________________

Paloluokitus standardin EN 13501-1 mukaan:

A2fl - s1

___________________________________________________________

Arvioitu menekki:

1,52 kg/mm/m2

___________________________________________________________

Säilytys:

enintään 9 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä,
vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa
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LATTIATASOITTEET

LATTIATASOITTEET

CN 75 FIBER PLAN

Laasti CN75 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan
veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on
suojattava työskenneltäessä. Jos tasoitetta joutuu silmiin,
huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Kromi VI -pitoisuus - tuotteen käyttökelpoisuusaikana alle
2 ppm.

Kuituvahvisteinen
lattiatasoite

Lattiatasoite 1-50 mm:n tasoituksiin

Itsesiliävä lattiatasoite
kuituvahvisteinen
XXsopii lattialämmityslattioille
XXsopii myös puualustoille
XXkuiviin ja kosteisiin tiloihin
XXsoveltuu myös pumpattavaksi
XXC30-F7

Arvioitu menekki:

1,5 kg/mm/m2

___________________________________________________________

Säilytys:

9 kuukautta valmistuspäivämäärästä; tuote on
säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.

SUOSITUKSET

XX

parquet

textile

KÄYTTÖ
Tasoite Ceresit CN75 sopii käytettäväksi betonilattioille,
vanhoille keraamisille laatoille, OSB-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyille. Kerroksen suositeltava paksuus on 1-50 mm.
Tuotetta voidaan käyttää sekä kosteissa että kuivissa sisätiloissa.
Ceresit CN75 tasoitteeseen voidaan tasoituksen yhteydessä asentaa lattialämmitys. Märkätiloissa tasoitteen päälle
pitää asentaa vesieristyskerros Ceresit CL -tuotesarjasta.
Ulkotiloissa voidaan käyttää lattiatasoitetta Ceresit CN 76.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CN 75-tasoitetta voidaan käytää kuiville, kiinteille, lujille
ja materiaalin tarttumista haittaavista aineista (esim. öljyt,
bitumit, pöly) puhdistetuilla alustoille:
- betonialustat (vähintään 3 kuukautta kuivunut, kosteuspitoisuus ≤90 Rh%);
- epäpuhtaat kohdat kuten vanhat maalikerrokset, liimajäänteet, murentuvat ja kuoriutuvat pintakerrokset on
poistettava alustasta esimerkiksi jyrsin- tai hiomakoneen
avulla.
Lattiapinnan korjattavat kohdat on puhdistettava pölystä ja
käsiteltävä Ceresit CT17:llä, tai R766:lla ja 2 tunnin päästä täytettävä korjausmassalla Ceresit RS88.
Kuiva ja esikäsitelty lattiapinta on huolellisesti puhdistettava
pölystä, sen jälkeen pohjustetaan imevät alustat R766:lla
(laimennus vedellä 1:4) ja imukyvyttömät pinnat, OSB ja
puulastulevyt R766:llä (laimennettu vedellä 1:1) ja jätetään
kuivumaan vähintään 2 tunniksi. Puualustoja suositellaan
kuivattamaan vähintään 1 vuorokausi. Jos CT17:llä päällystetty pinta on silti edelleen imevä niin se on pohjustettava
uudelleen. Alustan edeltävä pohjustus parantaa tasoitteen
CN75 tasoittumista lattialla, sekä estää veden haihtumista
myöhemmin levitettävästä laastikerroksesta ja ilmakuplien
muodostumista laastin pinnalle. Jos rakenteissa havaitaan
rakoja, ne tiivistetään liima/tiivistemassalla.
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___________________________________________________________

25 kg paperisäkki

XX

PVC

Paloluokitus standardin EN 13501-1 mukaan:

PAKKAUKSET

OMINAISUUDET

tiles

___________________________________________________________

TÖIDEN KULKU
Kaada pakkauksen sisältö tarkasti mitattuun määrään puhdasta vettä ja sekoita sekoituskoneella huolellisesti, kunnes
muodostuu tasainen, homogeeninen tasoitemassa. Anna
tasoitemassan kypsyä 2 minuuttia ja sekoita massa vielä
uudelleen. Kaada tarvittava määrä CN 75 -tasoitetta ja
levitä massa liipillä, hammaslastalla tai piikkirissalla 20 minuutin kuluessa lattialle. On suositeltavaa valmistaa tasoite
etukäteen useampaan (vähintään kahteen) astiaan. Tämä
nopeuttaa työtä ja valetut tasoitemäärät tarttuvat toisiinsa
paremmin. Juuri valettua tasoitetta on käsiteltävä kerroksen paksuudesta riippuen joko piikkitelalla tai hammaslastalla. Näin tasoitemassasta vapautuu ilmaa.
Jos CN 75:stä halutaan muotoilla kalteva taso, on käytettävä hieman vähemmän vettä. Valmis seos kaadetaan tilan
seinustoille.
CN75:n voidaan sekoittaa valmiiksi ja pumpata myös mekaanisesti, mutta laitteen on kypsytettävä tasoitetta ennen
pumppaamista. Jos työssä aiheutuu yli 20 minuutin pituisia
taukoja, on laite ja sen putket huuhdeltava välillä vedellä.
Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti. On
suositeltavaa käyttää rappauspumppua, johon kaadetaan
valmiiksi sekoitettu ja seissyt tasoite. Pumppuasennuksen
yhteydessä on sekoitettava tasoite valmistettava etukäteen
vähintään kahdessa eri astiassa.

Kun tasoite on levitetty lattialle, on vältettävä sen liian nopeaa kuivumista vedon tai suoran auringonpaisteen vaikutuksesta. Jos alustassa on liikuntasaumoja, on ne jätettävä myös CN 75 -kerrokseen. Pintojen pituuden suhde
leveyteen saa olla enintään 1,5. Liikuntasaumat on tehtävä
myös tilojen kynnyksiin ja pylväiden ympärille.
3 tunnin kuluttua tasoitteen levittämisestä lattialle, voi valetulla tasoitekerroksella jo kävellä. Keraamisia laattoja voi
asentaa lattiapinnalle 24 tunnin kuluttua soveltuvilla erityislaasteilla tuotesarjasta Ceresit CM. Muista materiaaleista
olevia lattiamateriaaleja voi tasoitteen pinnalle kiinnittää
heti sen jälkeen, kun tasoitekerros on täysin kovettunut,
mutta aikaisintaan 48 tunnin päästä. Päällysteen voi asentaa, kun tasoitekerros on täysin kuivunut. Kerrospaksuuden
kuivumisaika on normaaliolosuhteissa yleensä noin:
- enintään 1,5 cm paksuisen kerroksen kuivumisaika 4 mm
vuorokaudessa,
- yli 1,5 cm paksuisen kerroksen kuivumisaika 3 mm vuorokaudessa.
Jos tasoitetta käytetään haljenneen lattian käsittelyyn niin
halkeamat on korjattava injektoimalla.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

sementtilaasti mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

___________________________________________________________

Sekoitussuhde:

Käyttölämpötila:

Kuituvahvistetun Ceresit CN 75:n koostumus on vesimäärän avulla säädettävissä. Jos tasoitteeseen lisätään ylimääräistä vettä, tasoitteen lujuus kärsii ja pinta jää heikoksi.
Paksummissa kerroksissa halkeilun riski kasvaa.
Puupinnoilla ja/tai lämmityskaapelia peitettäessä on suositeltavaa käyttää rappausverkkoa.
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava + 10° - 25 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat + 23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Muissa olosuhteissa tuotteen
ominaisuudet voivat hieman muuttua.

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Tasoitteen valmistusaika:

noin 2 min.

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 20 min.

___________________________________________________________

Kävelykelpoinen:

HUOMIO!

5-6 l vettä / 25 kg tasoitetta

___________________________________________________________

noin 6 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Puristuslujuus 24h kuluttua:

15 MPa

___________________________________________________________

Puristuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

C30

Taivutuslujuus standardin EN 13813 mukaan:

F10

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kutistuminen (standardin EN 13813 mukaan: - 0,8 mm/m
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CN 76

Suojaa vasta-asennettu pinta suoralta auringonvalolta ja
vedolta.
Älä sekoita tuotetta muihin lattiantasoitusyhdisteisiin. Ote
huomioon myös seuraavat tekniset tiedot:
– Turvallisuustietolomake
– Muiden CERESIT-tuotteiden teknisten tietojen lomakkeet.

Paineen- ja vedenkestävä
lattiatasoite
Helposti levitettävä lattiatasoite 4-50 mm kerroksiin
sekä sisällä että ulkona

PAKKAUKSET
25 kg paperisäkki

OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

►sisä- ja ulkokäyttöön
XX►itsetasoittuva
XX►korkea kuormankestävyys
XX►nopea kovettuminen
XX►soveltuu koneelliseen levitykseen
XXC35-F7-A22
XX

Ainesosat:

___________________________________________________________

Tiheys:

Sekoitussuhde:
Juokseva massa:

TÖIDEN KULKU
Sekoita ekoita C 76 puhtaaseen, kirkkaaseen veteen (määrä: katso tekniset tiedot). Sekoita sähköporakoneella tai
vispilällä noin 600 rpm kunnes seos on täysin paakuton.
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Alustojen on oltava puhtaita, kiinteitä, kuivia ja puhdistettuja tartuntaa heikentävistä aineista. Lisäksi niiden on
noudatettava voimassa olevia Saksan ATV:n standardeja.
Kun kyse on sementtialustoista, on mekaanisesti poistettava kaikki liimajäänteet työhön sopivilla koneilla. Seuraaviin
käyttökohteisiin on suositeltavaa käyttää R 755 pohjustetta:
– sementtipinnoille ja karkeille betonilattioille teollisessa
käytössä olevilla alueilla
– kulutuspintana autotalleissa
– keraamisilla, luonnonkivi- ja sementtimosaiikkilaatoilla
– epoksihartsipinnoitteisilla alustoilla.
Kalsiumsulfaattitasoitteet on aina hiottava ja imuroitava
pinnoilta. Halkeamat voidaan korjata R 755 epoksihartsilla. Suuremmat painaumat ja lohkeamat on tasoitettava
CN 83:lla tai CX 5:llä ennen CN 76:n levittämistä.
Kun alustat on valmisteltu kunnolla ja asianmukaisesti, ne
on pohjustettava sopivalla CERESIT-pohjusteella. (Katso yksityiskohtaiset ohjeet CERESIT-pohjusteiden CT 17, CT 19,
CN 94 ja R 755 käyttöön kunkin aineen teknisestä tiedotteesta.).

Kaada tasoite lattialle ja levitä harjalla, tasoituslastalla tai
kumilastalla; käytä sen jälkeen piikkitelaa kerrokseen jääneen ilman vapauttamiseen. Sekoitettaessa erissä, levitä
erät välittömästi märkää-märälle. CN 76 voidaan levittää
koneellisesti. Noudata laitteen valmistajan ohjeita. Mikäli vaaditaan korkeampaa kerrospaksuutta, sekoita CN 76
joukkoon hiekkaa (määrä: katso tekniset tiedot). Käytettäessä CN 76:tta korkealle jännitykselle altistuville tai teollid EN
sessaarkäytössä
oleville alueille, levitä vähintään 6 mm pakd
suinen kerros. Levitettäessä 4-20 mm paksuisia kerroksia,
on suositeltavaa käyttää piikkitelaa vapauttamaan kaikki
ilmataskut ja varmistamaan sileä ja tasainen pinta. Valmistettaessa 20-50 mm kerroksia, CN 76 voidaan sekoittaa
tasoitehiekkaan, jonka raekoko on 2-8 mm sopivalla raekoolla . Sekoitussuhde: 2 : 1 paino-osaa Valmistettaessa
10-20 mm paksuisia kerroksia, lisää hiekkaa, jonka raekoko on 0-2 mm.
Tässä tapauksessa tarvittavaa vesimäärää (noin 4,5 l) on
vähennettävä vastaamaan hiekan kosteuspitoisuutta.
Tasoitehiekan rakenne (raekoko 0-8 mm) voi muuttaa tasoitteen fysikaalisia ominaisuuksia. Kaatojen teossa käytä
noin 3,5 l vettä / 25 kg CN 76 jäykemmän koostumuksen
saamiseksi.
004
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ALUSTAN ESIKÄSITTELY

noin 1,36 kg/dm³

___________________________________________________________

KÄYTTÖ
CN 76 on tarkoitettu käytettäväksi alustoiden tasoitukseen
ennen laattojen tai muiden lattianpäällysteiden ja puulattian (parketti) asentamista. Kulutuspintana varastotiloissa,
kellareissa ja ullakoilla. Kulutuspintana tehdashalleissa.
Kulutuspintana autotalleissa. Sisä- ja ulkokäyttöön. CN 76
käytetään tasoitukseen ja silotukseen:
– sementtipinnoilla ja kalsiumsulfaattipinnoilla
– keraamisilla, luonnonkivi- ja sementtimosaiikkilaatoilla
– epoksipinnoitteisiin alustoihin
– lämmitettäviin pintoihin

Sementtiyhdistelmä, mineraalitäyteaineita
ja laadukkaita lisäaineita
(alhainen kromaattipitoisuus) GISCODE ZP1

TU
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HUOMIO!
Ceresit CN 76 sisältää sementtiä ja aiheuttaa emäksisen
reaktion veden kanssa. Siksi silmät ja iho on suojattava.
Kosketuksen tapahtuessa huuhtele huolellisesti runsaalla
vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, hakeudu välittömästi
lääkärin hoitoon.
Ylimääräinen materiaali voidaan puhdistaa pois vedellä,
kun se on vielä tuoretta. Kovettumisen jälkeen vain mekaaninen poistaminen on mahdollista. Käytä CN 76:tta vain
kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa +5 °C - +30 °C.
Ihanteellinen työskentelylämpötila on +15 °C - +25 °C.

4,5 l vettä / 25 kg jauhetta tai
1 osa vettä, 3,9 osaa jauhetta
Lastalevitys-kelpoinen massa:
3,5 l vettä / 25 kg jauhetta
tai 1 osa vettä, 5 osaa jauhetta

___________________________________________________________

Työskentelyaika:

noin 45 min

Käyttölämpötila:

+5° – +30 °C

Kävelykelpoinen:

noin 3 h kuluttua

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Päällystyskelpoinen:

24 - 72 tunnin kuluttua

Voidaan käyttää kulutuspintana:

noin 48 tunnin kuluttua

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Valmis peitettäväksi laatoilla, levyillä ja luonnonkivillä:
noin 72 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Valmis pinnoitettavaksi:
24-72 tunnin
kuluttua (riippuen valmiin pinnan kerrospaksuudesta)

___________________________________________________________

Puristuslujuus EN 196:

1 päivän kuluttua ≥ 8 N/mm²
7 päivän kuluttua ≥ 32 N/mm²
28 päivän kuluttua ≥ 40 N/mm²

___________________________________________________________

Taivutusvetolujuus EN 196:1 päivän kuluttua ≥ 2.9 N/mm²
7 päivän kuluttua ≥ 5.5 N/mm²
28 päivän kuluttua ≥ 9.5 N/mm²

___________________________________________________________

Soveltuu puulattialle:

kyllä, R755:lle

___________________________________________________________

Tarvittava määrä: noin 1,95 kg/m² 1 mm kerrospaksuus

___________________________________________________________

Jatkaminen kvartsihiekalla:
Kerrospaksuus
25-50 mm, yhdistettä voidaan jatkaa kvartsihiekalla.

___________________________________________________________

Säilyvyysaika:
Noin 12 kuukautta säilytettynä tiiviisti
suljetussa säkissä viileässä ja kuivassa paikassa.
Käytä avattu säkki mahdollisimman nopeasti.
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CT 29

LATTIATASOITTEET

PAKKAUKSET
25 kg paperisäkki

Karkea mineraalinen
tasoitelaasti

SUOSITUKSET
Sekä juuri levitetty tasoitekerros että rappauskerros tulee
suojata liian nopealta kuivumiselta. Vältä vetoa, lämpötilan äkillistä laskua tai nousua. Juuri levitetty kerros on suojattava kosteudelta (erityisesti sade) ja liian nopealta kuivumiselta vähintään 24 tunnin ajan.

Harmaa mineraalinen tasoitelaasti rappausten
korjaamiseen ja rakennusten sisä- ja ulkopintojen
tasoittamiseen
OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

►kerroksen paksuus 1-50 mm
►säänkestävä
XX►asennettavissa käsin ja koneella
XX►hyvä tarttuvuus
XX►sisältää lasikuituja - ei halkeile
XXhelppokäyttöinen
XX

Ainesosat:

XX

sementtilaasti mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

___________________________________________________________

Tilavuuspaino:

noin 1,35 kg/dm3

Tuoreen laastin tiheys:

noin 1,89 kg/dm3

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Aineiden suhde sekoitettaessa:

CT 29:ä voidaan käyttää jäykille, epätasaisille, kuiville ja
materiaalin tarttumista estävistä aineista (esim. voiteluöljyt,
bitumit, pöly) puhdistetuilla alustoille: betonille, rappauksille, ulkomuurauksille. Likaiset kohdat, heikentyneet kerrokset, laastin imeytymistä ehkäisevät materiaalit ja maalikerrosten jäämät on poistettava etukäteen.
Pienen kosteuspitoisuuden ja epätasaisen kosteuspitoisuuden omaavat alustat on kostutettava vedellä etukäteen.
Ennen tasoitustöiden aloittamista on työskentelypinnat kostutettava, mutta ne eivät saa olla liian märkiä.
Kuivat ja kosteutta imevät alustat, erityisesti kaasubetonitai
silikaattiharkkomuurit, on suositeltavaa pohjustaa
etukäteen CT 17:lla ja odottaa, kunnes se on kuivunut
(noin 2 tuntia).
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ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Kaada pakkauksen sisältö tarkasti mitattuun määrään puhdasta, kylmää vettä ja sekoita, kunnes muodostuu tasainen, paakuton massa. Suuremmat määrät CT 29:ä on mukavampi sekoittaa valmiiksi laastikoneen avulla.
Koneella levitettäessä käytetään rappauspumppua tai itse
vettäaannostelevaa
automaattisekoitinta.
rd EN
d
Valmistellulle alustalle levitetään tasoitelaastikerros ja sen
jälkeen tasoitetaan metallisella hierrinlastalla. Jos materiaali on jo hieman kuivunut, se voidaan tasoittaa harjalla
tai vaahtomuovilla. Pinta voidaan viimeistellä kostutetulla
sienellä. Epätasaisuuksien täyttämisen ja laastin kuivumisen jälkeen koko pinta tasoitetaan tavallisen laastin avulla.
Tasoitettu pinta voidaan peittää pienirakeisella viimeistelylaastilla, vesieristysmassalla tai laattalaastin avulla keraamisilla laatoilla. CT 29 sopii myös alustan valmisteluihin ETICS-järjestelmissä.
004
12

Ceresit CT 29 on tarkoitettu erityisesti tiili- tai kevytharkkoseinien tasoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös tavallisten kalkkisementtirappausten korjaamiseen rakennusten
sisä- ja ulkopinnoilla, syvien aukkojen täyttämiseen (esim.
asennustöissä syntyvät kolot) ja rappauksen pinnan tasoitukseen. Hyvän kosteudenkestävyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää myös tiloissa, jotka ovat jatkuvasti kosteita
(kylpyhuoneet, kellarit).
CT 29:n ominaisuuksien ansiosta on mahdollista levittää
seiniin ja kattoihin 1-10 mm paksuinen tasoitekerros, joka
peittää täysin epätasaiset kohdat betonissa, tiilissä, sementtirappauksen ja kalkkisementtirappauksen pinnoilla.
Aukon täytteenä kerroksen sallittu enimmäispaksuus on
50 mm. Suositeltu kerrospaksuus yhden työkierroksen aikana on enintään 10 mm ja kaikkien kerrosten kokonaispaksuus enintään 50 mm.

TÖIDEN KULKU
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HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +25 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat +20 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Toisissa olosuhteissa tuotteen
ominaisuudet voivat hieman muuttua.
Laasti CT 29 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on suojattava työskenneltäessä. Jos laastia joutuu silmiin, huuhtele
silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
Kromi VI-pitoisuus on alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

5,7 – 6,2 l vettä / 25 kg

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° - +25 °C

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 2 tuntia

Puristuslujuusluokka:
(EN 998-1:2010 mukaan):

≥ 6, luokka CS IV

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kapillaarinen vedenimukyky (EN 998-1:2010 mukaan):
< 0,40 (W1) kg/(m2·min·0,5)
___________________________________________________________

Tarttuvuus
(EN 998-1:2010 mukaan):

≥ 0,3 N/mm² – FP: A

Vesihöyryn diffuusiovastus µ
(EN 998-1:2010 mukaan):

< 35

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(EN 998-1:2010):

luokka A1

___________________________________________________________

Kuivumis/- kovettumisaika:
n. 6-8mm 1 vrk (+20 °C)
Kuivumisaikaan vaikuttavat kerrosvahvuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.

___________________________________________________________

Arvioitu menekki:
rapattaessa: noin 1,53 kg/m2/1 mm paksuinen kerros
syvennysten täyttäminen:
noin 1,53 kg/dm3

___________________________________________________________

Säilytys:

Enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä,
vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.
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Nopea korjauslaasti
Tasoite 1-100 mm kerroksille yhdellä

RS 88

OMINAISUUDET

Älä päästä tuotetta viemäreihin tai vesistöihin.
Älä salli pääsyä maahan/maaperään. Kierrätä vain täysin tyhjiä pakkauksia. Eurooppalainen jätekoodinumero
(EWC): 17 01 01.

portaisiin, korokkeisiin ja pintakerroksen koloihin
säädettävä koostumus tasoitus- ja täyttötöihin
nopeasti valmis päällysteisiin kerroksen paksuudesta
riippumatta
pienjännityksinen muoto
korkea lopullinen lujuus

Nopea korjauslaasti

portaisiin, korokkeisiin ja pintakerroksen koloihin
säädettävä koostumus tasoitus- ja täyttötöihin
XXnopeasti valmisKÄYTTÖ
päällysteisiin kerroksen paksuudesta
XXriippumatta
Ceresit
RS 88 on universaali tasoite, jota voidaan käyttää
XXpienjännityksinen
muoto
vaatimustenmukaisten
pintojen tekemiseen ja sillä
XXkorkea lopullinen
lujuus
XX
XX

saavutetaan 1 - 100 mm kerros yhdellä kertaa. Sen
koostumusta voidaan säätää - valuvasta pastamaiseen vaihtamalla lisättävän veden määrää.
Sementtipohjaisten alustojen tapauksessa kaikki liimat on
Soveltuu betonilattioiden ja pintakerrosten korjaamiseen,
Pintakerroksen
Joustavat
ja tekstiililattiat, parkettion
ja
poistettava
sopivalla laitteella.
Kalsiumsulfaattitasoitteet
kolojen ja painumien täyttämiseen, portaiden ja korokkeiden
tyyppi
muut puulattiat, laminaatti
hiottava ja
imuroitava pinnoilta.
Tiiviit, sileät pinnat, esim.
tasoitukseen. Käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Älä
keraamiset laatat, on puhdistettava ja karhennettava pekäytä tasoitetta laajoilla alueilla tai kulutuspintojen
Lämmitetty
Lämmittämätön
rinpohjaisesti.
tuottamiseen.
Sementtitasoitelaasti
%
2.0 % esikäsitEnnen tasoitteen
levittämistä,1.8suositellaan
pinnan
Ceresit RS88 täyttää työturvallisuuden, sisäilman laadun ja
Kalsiumsulfaattitasoit
0.5 %
telyä Ceresitin
pohjamaalilla.0.3 %
ympäristöystävällisyyden korkeimmat vaatimukset.
e
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Ceresit RS 88 onALUSTAN
universaali tasoite,
jota voidaan käyttää
VALMISTELU
Kosteuden
pääsy lattiarakenteisiin on aina estettävä
TÖIDEN
KULKU
vaatimustenmukaisten pintojen tekemiseen ja sillä saavuteN
toimenpiteillä
(esim.
vesieristyskatteet,
ard Esopivilla
d
taan 1 - 100 mm kerros yhdellä kertaa. Sen koostumusta Kaada tarvittava
sulkupohjamaalit).
Tämä vettäkoskee
määrä puhdasta
puhtaaseenerityisesti
sekoiAlustojen on täytettävä ATV DIN 18 365 "Lattiatyöt", ATV
voidaan säätää DIN
- valuvasta
pastamaiseen - vaihtamalla li- tusastiaan
komposiittirakenteita ja betonilattioita.
18 356 vaatimukset. Erityisesti niiden on oltava puhtaita,
ja sekoita haluttu määrä Ceresit RS 88:aa käytSementtipohjaisten alustojen tapauksessa kaikki liimat on
sättävän veden määrää.
vailla rakenteellisia vikoja, lujia, pysyvästi kuivia ja vapaita
tämällä sähkösekoitinta
jalaitteella.
sekoita Kalsiumsulfaattitasoitteet
noin 2 minuuttia, kunsopivalla
on
voiteluaineista.
Soveltuu betonilattioiden
ja pintakerrosten korjaamiseen, nes seos poistettava
on
tasainen.
hiottava ja imuroitava pinnoilta. Tiiviit, sileät pinnat, esim.
Seuraavia
suurimpia
sallittuja
jäännöskosteuspitoisuuksia
kolojen ja painumien täyttämiseen, portaiden ja korok- Valumaton
keraamiset
laatat, on puhdistettava ja karhennettava
koostumus
on ainaKäytettäväksi
noudatettava (ilmoitettu
% CM): sisätiloiskeiden tasoitukseen.
vain kuivissa
perinpohjaisesti.
Lisäämällä
noin 220 ml vettä kiloon RS 88 -jauhetta, saasa. Älä käytä tasoitetta laajoilla alueilla tai kulutuspintojen daan jähmeä,
Ennen valumaton
tasoitteen levittämistä,
suositellaan
pinnan
yhdiste kolojen
täyttämiseen,
esikäsittelyä Ceresitin pohjamaalilla.
tuottamiseen.
porrasaskelmien, -tasanteiden, betonilattioiden ja pintaCeresit RS88 täyttää työturvallisuuden, sisäilman laadun ja kerrosten korjaamiseen. Alustavan kovettumisen jälkeen
ympäristöystävällisyyden korkeimmat vaatimukset.
(noin 15 minuuttia), reunat voidaan leikata. Lopullisen koY

RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

Sementtitasoitelaasti
Kalsiumsulfaattitasoite

Joustavat ja tekstiililattiat, parketti
ja muut puulattiat, laminaatti
Lämmitetty
Lämmittämätön
1.8 %
2.0 %
0.3 %
0.5 %

Kosteuden pääsy lattiarakenteisiin on aina estettävä sopivilla toimenpiteillä (esim. vesieristyskatteet, sulkupohjamaalit). Tämä koskee erityisesti komposiittirakenteita ja betonilattioita.
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vettumisen jälkeen (noin 30 minuuttia), lattia voidaan tasoittaa Ceresit-tasoitteella.
Kaadettava koostumus
Lisäämällä noin 250 ml vettä kiloon RS 88 -jauhetta, saadaan kaadettava yhdiste, joka sopii pinnoittamiseen ja
aukkojen täyttämiseen.
TU

Pintakerroksen tyyppi

Kävelyvalmis

OT

ESERTIFIKAA

TT

I

noin 30 - 60 minuutin kuluttua

___________________________________________________________

25 kg paperisäkki

Valmis lattiapäällysteelle

noin 60 minuutin kuluttua
(enintään 30 mm)

___________________________________________________________

SUOSITUKSET

Alustojen on täytettävä ATV DIN 18 365 ”Lattiatyöt”, ATV
DIN 18 356 vaatimukset. Erityisesti niiden on oltava puhtaita, vailla rakenteellisia vikoja, lujia, pysyvästi kuivia ja
vapaita voiteluaineista.
Seuraavia suurimpia sallittuja jäännöskosteuspitoisuuksia
on aina noudatettava (ilmoitettu % CM):

___________________________________________________________
___________________________________________________________

PAKKAUKSET

OMINAISUUDET

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Lisättävän veden määrä
Sekoitussuhde jäykälle rakenteelle
noin 5.5 l / 25 kg
Sekoitussuhde vaahdolle
noin 6 - 6.5 l / 25 kg

Työskentelyaika 5 - 15 minuuttia riippuu veden määrästä

Tasoite 1-100 mm kerroksille yhdellä levityksellä.

KÄYTTÖ

___________________________________________________________

• Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä
vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekä täysin kuivan
alustan, pohjusteet ja tasoitteet.
• Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.
• Odota, kunnes levitetty tuote on täysin kuivunut ennen
kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen. Varmista tätä tarkoitusta varten suotuisat ilmasto-olosuhteet (suositus: 50 % suht.
kosteus, 20 °C) ja riittävä ilmanvaihto.
• Halkeamien muodostumisen vaara, jos vesi poistetaan
liian nopeasti! Liian nopea kuivuminen voi johtua korkeasta huoneenlämpötilasta tai hyvin imukykyisestä alustasta.
Suojaa sitä varten tuore kerros liian nopealta kuivumiselta. Mikäli mahdollista, peitä lattianpäällysteellä viimeistään
kahden viikon kuluessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
alue on suojattava liian nopealta kuivumiselta esim. peittämällä se suojapeitteellä.
• Suojaa tuore pinta suoralta auringonvalolta ja vedolta.
• Älä sekoita muihin tasoitteisiin.
• Älä käytä ulkona tai alueilla, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti alttiita kosteudelle. Jos olet epävarma, käytä soveltuvia kosteussulkuja.
• Älä käytä pintakerroksen tai kuluvan pinnan valmistamiseen.
• Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen.
• Sulje avatut pussit huolellisesti ja käytä ne nopeasti.
• Käytettäessä pehmeille kerroksille (esim. liimajäämät),
sementtipitoiset tasoitteet ovat alttiita halkeilulle. Tällaiset
kerrokset on näin ollen poistettava mahdollisimman hyvin
ennen aineen levittämistä.
• Jos pinta jää peittämättömäksi pidemmäksi aikaa (esim.
useita viikkoja) tasoitteen levittämisen jälkeen, tämä edistää myös halkeamien muodostumista. Tästä syystä tasoitetut pinnat on.

Kantava

kestää pyörällisiä tuoleja
DIN EN 12529 mukaisesti

___________________________________________________________

Lämmönkestävyys
kovettumisen jälkeen
jopa +50 °C,
voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa
kuljetuksen aikana
-20° – +50 °C
varastoinnin aikana
0° - +50 °C

___________________________________________________________

Säilytys:

12 kuukautta PE-pussissa, viileässä ja kuivassa

TEKNISET TIEDOT

HUOMIO!
RS 88 sisältää sementtiä. Vahvasti emäksinen reaktio kosteuden kanssa, joten iho ja silmät on suojattava. Roiskeet
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ainetta
joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin.
Ei lasten ulottuville.
GISCODE ZP 1

matala kromipitoisuus

EMICODE EC
1PLUS R

erittäin vähäpäästöinen GEV mukaan

RAL UZ 113

Blue Angel, ympäristöystävällinen hyvin

Ainesosat:

erityissementti, mineraalitäyteaineet, polyvinyyliasetaattikopolymeerit, lisäaineet

___________________________________________________________

Kulutus
Kerroksen
paksuus

Kulutus

Riittoisuus
per 25 kg säkki

per 1 mm

noin 1.5 kg/m²

2 mm

noin 3 kg/m²

noin 8.3 m²

5 mm

noin 7.5 kg/m²

noin 3.3 m²

10 mm

noin 15 kg/m²

noin 1.7 m²

___________________________________________________________
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XXL

Hävittäminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin tai esistöihin. Älä salli pääsyä maahan/maaperään. Kierrätä vain
täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät
teollisuusjätteenä, kotitalousjätteenä tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä. Eurooppalainen jätekoodinumero
(EWC): 17 01 01.

Premium-lattiatasoite
0,5 – 20 mm

PAKKAUKSET
OMINAISUUDET

25 kg paperisäkki

lähes pölytön, varmistaa puhtaamman työn
erittäin hyvin itsetasoittuva ja pumpattava
XXerinomainen täyttökapasiteetti myös hyvin
XXepätasaisten pintojen tasoitukseen
XX►erittäin kestävä, soveltuu parkettien alle
XX►erittäin sileä pinta, joka vähentää liiman menekkiä
XX►korkea lujuus
XXsopii lattialämmityksen kanssa
XX

SUOSITUKSET

XX

Ceresit XXL kiinnittyy kaikkiin lujiin, kiinteisiin, puhtaisiin,
kuiviin mineraalipintoihin, joissa ei ole tarttumista haittaavia epäpuhtauksia ja jotka ovat rakenteellisesti virheettömiä. Sementtipohjaisista alusmateriaaleista on poistettava
sementtiliiman jäänteet.
Pohjusta alusta Ceresit R766-primerilla enne tasoitteen levittämistä ja anna kuivua.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

___________________________________________________________

Sekoitussuhde:

6,5 – 7,0 l vettä / 25 kg tasoitetta

___________________________________________________________

HUOMIO!
TU

VTT-C-1874-07

OT

ESERTIFIKAA

TT

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 20-30 min.

Riittoisuus:

per 1 mm kerrospaksuus noin 1.5 kg/m²

___________________________________________________________

I

Vähennetty kromipitoisuus. Sisältää sementtiä. Vahvasti
emäksinen reaktio kosteuden kanssa, joten iho ja silmät
on suojattava. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin. Haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä. Varmista kuitenkin hyvä ilmanvaihto
ainetta käytettäessä sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Ei
lasten ulottuville.
GISCODE ZP 1

matala kromipitoisuus

EMICODE EC
1PLUS R

erittäin vähäpäästöinen GEV
mukaan
Blue Angel, ympäristöystävällinen hyvin
alhaisten päästöjen takia

RAL UZ 113

___________________________________________________________

25 kg säkin kattavuus
2 mm kerrospaksuus
5 mm kerrospaksuus
10 mm kerrospaksuus

noin 8.3 m²
noin 3.3 m²
noin 1.7 m²

___________________________________________________________

Kävelykelpoinen:

noin 2 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Valmis lattiapäällysteitä varten
jopa 10 mm kerrospaksuudesta noin 24 tunnin kuluttua
10 - 20 mm kerrospaksuudesta noin 48 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Valmis lattiapäällystettä varten (puulattiat ja parkettit)
jopa 5 mm kerrospaksuudesta noin 24 tunnin kuluttua
5 - 20 mm kerrospaksuudesta noin 48 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Säilytys:
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erityissementti, mineraalilisäaineet, polyvinyyliasetaattikopolymeerit, pehmitin ja lisäaineet

Käyttölämpötila:
RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

Y

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

rd Emääritetty
N
Kaada
määrä puhdasta vettä sekoitusasda
tiaan. Sekoita Ceresit XXL:ää sopivalla sekoittimella noin
2 min, kunnes seos on paakuton. Levitä tarvittavan paksuinen tasoitekerros käyttäen tasoitelastaa tai piikkirissaa. Kerrospaksuuksilla 10-20 mm tasoitteeseen voidaan sekoittaa 30% kuivaa raekooltaan 0,5–1,2 mm
hiekkaa. Ceresit XXL voidaan levittää koneellisesti. .
004
12

Ceresit XXL Premium tasoite on erittäin vähäpäästöinen lattiatasoite vaatimusten mukaisten alustojen valmistamiseen,
jotka ovat valmiita lattiapinnoitteita ja puulattiaa varten.
Ceresit XXL soveltuu käytettäväksi:
- tasoite- ja betonipinnoilla
- laattojen, luonnonkivien ja sementtimosaiikin alustana
- vanhoilla alustoilla joissa on pysyviä vedenkestäviä liimajäämiä.
Ceresit XXL soveltuu teollisuuden käyttöön esim. sairaalat,
koulut ja liiketilat. Käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Sopivalla pinnoitteella päällystettynä Ceresit XXL soveltuu käytettäväksi myös kulutuspintana.

TÖIDEN KULKU
st
EU an

KÄYTTÖ

Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä
vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekätäysin kuivan
alustan, pohjusteet ja tasoitteet. Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollessa yli 10 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75
%. Suojaa vasta-asennettu pintasuoralta auringonvalolta
ja vedolta. Älä sekoita Ceresit XXL:ää muihin tasoitteisiin.
Sulje avatut pussit tiukasti ja käytä ne nopeasti. Puhdista
työkalut vedellä ja saippualla välittömästi käytön jälkeen.
Älä käytä Ceresit XXL:ää märkätiloissa tai ulkona. Älä käytä Ceresit XXL:ää pintakerroksen valmistukseen. Levitä vähintään 2 mm paksuinen kerros mastiksiasfalttialustalle ja
meytymättömälle mineraalialustalle. Älä levitä yli 5 mm
paksuista kerrosta asfaltti-mastiksitasoitteelle.

12 kuukautta PE-pussissa, viileässä ja kuivassa
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DX

Yleistasoite
Tasoite 0,5 - 15 mm kerroksille kertalvityksellä

GISCODE ZP 1

alhainen kromaattipitoisuus ohjeen
2003/53/EG mukaan

EMICODE
EC 1PLUS R

erittäin vähäpäästöinen GEV

RAL UZ 113

Blue Angel, ympäristöystävällinen
hyvin alhaisten päästöjen takia

Älä päästä tuotetta viemäreihin tai vesistöihin. Älä salli pääsyä maahan/maaperään. Kierrätä vain täysin tyhjiä
pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät teollisuusjätteenä kotitalousjätteen lajittelua noudattaen tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat
tuotejäämät ongelmajätteenä. Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 17 01 01

OMINAISUUDET
itsetasoittuva ja pumpattava
erittäin sileä pinta
XXalhainen jännite
XXvoimakas lujuus
XXsoveltuu puulattian alustaksi
XXsopii lattialämmityksen kanssa
XX
XX

PAKKAUKSET
25 kg paperisäkki

004
12

Erittäin vähäpäästöinen lattiatasoite vaatimustenmukaisten alustoiden tasoittamiseen ennen lattiapäällysteiden tai
puulattioiden asentamista. Ceresit DX:ää voidaan käyttää:
►- mineraalipintakerroksiin
►- mastiksiasfalttialustoihin IC 10 - 15
►- betoniin
►- laattoihin ja levyihin
►- luonnonkiviin ja sementtimosaiikkiin
►- vanhoille alustoille, joissa on vedenkestäviä, tiukasti
kiinnittyneitä liimajäämiä.
Käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Älä käytä Ceresit
DX:ää pintakerroksena tai kulutuskerroksena. Ceresit DX
täyttää työturvallisuuden, sisäilman laadun ja ympäristöystävällisyyden korkeimmat vaatimukset.

Kosteuden pääsy lattiarakenteisiin on aina estettävä sopivilla toimenpiteillä (esim. vesieristepinnoite tai kosteussulku). Tämä koskee erityisesti komposiittirakenteita ja betonilattioita.
Sementtipohjaisten alustojen tapauksessa kaikki liimat on
poistettava sopivalla laitteella. Kalsiumsulfaattitasoitteet on
hiottava
ja imuroitava pinnoilta. Tiiviit, sileät pinnat, esim.
rd EN
da
keraamiset
laatat, on puhdistettava ja karhennettava perinpohjaisesti.
Ennen tasoitteen levittämistä, suositellaan pinnan esikäsittelyä Ceresitin pohjamaalilla.
st
EU an

KÄYTTÖ

TÖIDEN KULKU
Täytä määrätty määrä puhdasta vettä sekoitusastiaan ja lisää Ceresit DX. Sekoita sopivalla sekoittimella (esim. Ceresit TE 162 Exaquirl) noin 2 minuuttia, kunnes seos on
paakuton. Levitä tarvittavan paksuinen tasoitekerros käyttäen kumilastaa tai tasoituslastaa.
Ceresit DX voidaan levittää koneellisesti.
Y

RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

TU

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Alustojen on vastattava ATV DIN 18 365 ”Lattiatyöt”, ATV
DIN 18 356 ”Puulattiatyöt”, BS CP 8204 & 8201 vaatimuksia tai kansallisia standardeja. Erityisesti niiden on oltava puhtaita, vailla rakenteellisia vikoja, lujia, pysyvästi
kuivia ja vapaita voiteluaineista.
Seuraavia suurimpia sallittuja jäännöskosteuspitoisuuksia
on aina noudatettava (ilmoitettu % CM):
Pintakerroksen tyyppi

Joustavat ja tekstiililattiat, parketti
ja muut puulattiat, laminaatti
___________________________________________________________
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Lämmitetty
1.8 %
0.3 %

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat: kvartsihiekka, aluminaattisementti, kalsiumkarbonaatti, kalsiumsulfaattihemihydraatti, vinyyliasetaatti-etyleeni-kopolymeeri

___________________________________________________________

Toimitus

harmaa jauhe

___________________________________________________________

SUOSITUKSET

Sementtitasoitelaasti
Kalsiumsulfaattitasoite

• Mastiksiasfaltilla ja hylkivillä mineraalialustoilla kerroksen minimipaksuus on 2 mm, kuitenkin enintään 5 mm
mastiksialsfaltilla.
• Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, kuivumista voidaan nopeuttaa kosteudenpoistimella (kondensaatiokuivain) 24
tuntia tasoitteen levittämisen jälkeen.

Lämmittämätön
2.0 %
0.5 %

VTT-C-1874-07

OT

ESERTIFIKAA

TT

I

HUOMIO!
Vähennetty kromia. Sisältää sementtiä. Vahvasti emäksinen
reaktio kosteuden kanssa, joten iho ja silmät on suojattava.
Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli
ainetta joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin.
Haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) vapautuminen
ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on
merkityksetöntä. Varmista kuitenkin hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä,
juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Ei lasten ulottuville.

• Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä
vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekä täysin kuivan
alustan, pohjusteet ja tasoitteet.
• Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.
• Odota, kunnes levitetty tuote on täysin kuivunut ennen
kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen. Varmista tätä tarkoitusta varten suotuisat ilmasto-olosuhteet (suositus: 50 % suht.
kosteus, 20 °C) ja riittävä ilmanvaihto.
• Halkeamien muodostumisen vaara, jos vesi haihtuu
liian nopeasti! Liian nopea kuivuminen voi johtua korkeasta huoneenlämpötilasta tai hyvin imukykyisestä alustasta.
Suojaa sitä varten tuore kerros liian nopealta kuivumiselta. Mikäli mahdollista, päällystä lattia viimeistään kahden
viikon kuluessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, alue on
suojattava liian nopealta kuivumiselta esim. peittämällä se
suojapeitteellä.
• Suojaa vasta-asennettu pinta suoralta auringonvalolta ja
vedolta.
• Älä sekoita muihin tasoitteisiin.
• Puhdista työkalut saippualla ja vedellä välittömästi käytön jälkeen.
• Sulje avatut pussit huolellisesti ja käytä ne nopeasti.
• Älä käytä ulkona tai alueilla, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti alttiita kosteudelle. Jos olet epävarma, käytä soveltuvia kosteussulkuja.
• Älä käytä pintakerroksen tai kuluvan pinnan valmistamiseen.
• Kerroksen minimipaksuus puulattian alla: 2 mm
• Käytettäessä pehmeille kerroksille (esim. liimajäämät),
sementtipitoiset tasoitteet ovat alttiita halkeilulle. Tällaiset
kerrokset on näin ollen poistettava mahdollisimman hyvin
ennen aineen levittämistä.
• Jos pinta jää peittämättömäksi pidemmäksi aikaa (esim.
useita viikkoja) tasoitteen levittämisen jälkeen, tämä edistää myös halkeamien muodostumista. Tästä syystä tasoitetut pinnat on peitettävä lattiamateriaalilla mahdollisimman
nopeasti.

Lisättävän veden määrä

6,5 l / 25 kg

___________________________________________________________

Työskentelyaika

noin 30 minuuttia

___________________________________________________________

Kävelyvalmis

noin 2 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Valmis lattiapäällystettä varten
jopa 10 mm kerrospaksuudesta noin 24 tunnin kuluttua
jopa 10-15 mm kerrospaksuudestanoin 48 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Valmis lattiapäällystettä varten
jopa 5 mm kerrospaksuudesta
5 - 10 mm kerrospaksuudesta
10 - 15 mm kerrospaksuudesta

noin 24 tunnin kuluttua
noin 48 tunnin kuluttua
noin 72 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Kantava

1 mm kerrospaksuudesta
kestää pyörällisiä tuoleja
DIN EN 12529 mukaisesti

___________________________________________________________

Lämmönkestävyys
kovettumisen jälkeen
jopa +50 °C,
voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa
kuljetuksen aikana
-20° - +50 °C
varastoinnin aikana
0° - +50 °C
___________________________________________________________

Kulutus:

Kerroksen
paksuus

Kulutus

Kattavuus
per 25 kg säkki

per 1 mm

noin 1.5 kg/m²

2 mm

noin 3 kg/m²

noin 8.3 m²

5 mm

noin 7.5 kg/m²

noin 3.3 m²

10 mm

noin 15 kg/m²

noin 1.7 m²

___________________________________________________________

Säilyvyysaika:

12 kuukautta PE-pussissa, viileässä ja
kuivassa

___________________________________________________________

Yllä olevat ajat perustuvat tavanomaisiin sääolosuhteisiin 23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Muut sääolosuhteet
saattavat pidentää tai lyhentää kovettumis- ja kuivumisaikoja.
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K188 E

Älä päästä tuotetta viemäreihin tai vesistöihin. Älä salli pääsyä maahan/maaperään. Kierrätä vain täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät teollisuusjätteenä,
kotitalousjätteen tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä.
Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 08 04 09.

Monikäyttöinen PVC-liima
PVC-päällysteille imukykyisillä alustoilla

PAKKAUKSET
13 kg muoviämpäri

OMINAISUUDET
liuotinvapaa & vähäpäästöinen
korkea kattavuus
XXerittäin korkea alkutartunta ja lopullinen sidoslujuus
XX

TEKNISET TIEDOT

XX

Ainesosat:

kermanvalkoinen, pasta

___________________________________________________________

Erittäin tehokas dispersioliima homogeenisten ja heterogeenisten PVC-levyjen ja laattojen, joustavien kvartsivinyylilaattojen sekä vaahdon ja PVC-alustaisten mattojen liimaamiseen imukykyisille alustoille.

TÖIDEN KULKU
Sekoita liima hyvin ja levitä tasaisesti alustalle sopivalla tasoituslastalla. Varmistaaksesi lattiapäällysteen hyvän kostumisen, levitä liima vain alustan alueelle, joka voidaan asentaa
liiman ollessa vielä märkä. Noin 10 minuutin aukioloajan
kuluttua levitä lattianpäällyste märälle liimalle välttäen ilmataskuja ja hankaa huolellisesti. Päällystemateriaalin on oltava jännitteetön ja pysyvän alustalla, muissa tapauksissa se
on painettava alas. Vältä saumojen rypistymistä. Suojaa lattiapinnoitteet suoralta auringonvalolta ja kosteudelta (esim.
siivoukselta) erityisesti asennusvaiheen aikana. Salli vähintään 24 tuntia ennen saumojen hitsausta.

RT SERVIC
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O
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Y

Alustojen on vastattava ATV DIN 18 365 ”Lattiatyöt”, BS
CP 8203 ja 8204 vaatimuksia tai kansallisia standardeja.
Erityisesti niiden on oltava puhtaita, vailla rakenteellisia vikoja, lujia, kuivia ja vapaita tarttuvuutta heikentävistä aineista. Mekaanisen esikäsittelyn jälkeen (esim. hionta/imurointi) alusta valmistellaan sopivalla Ceresit pohjamaalilla
ja tasoitteella siten, että se on valmis vastaanottamaan lattiapinnoitteen.

• Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä
vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekä täysin kuivan
alustan, pohjusteet ja tasoitteet.
• Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollesrd EN
sa yli
da 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.
• Poista kuivunut liima, joka on saattanut muodostua
(esim. virheellisen varastoinnin takia). Älä sekoita.
• Poista tuoreet liimatahrat välittömästi kostealla liinalla.
• Työkalut ja laitteet voidaan puhdistaa vedellä.
• Sulje avatut ämpärit tiiviisti ja käytä ne mahdollisimman
pian.
• Avo- ja työskentelyaika voi vaihdella riippuen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja alustan imukyvystä. Nämä
ajat ovat lyhyempiä korkeammilla lämpötiloilla ja alhaisemmassa ilmankosteudessa, mutta pitempiä lämpötilan
ollessa alhaisempi, kosteuden korkeampi ja alustan ollessa imukyvytön.
004
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HUOMIO!
Ceresit K 188E on liuotinvapaa ja sopiva vaihtoehto liuottimia sisältäville tuotteille. Haihtuvien orgaanisten aineiden
(VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä. Varmista kuitenkin
hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Roiskeet silmistä tai iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää säilöntäaineita:
Bentsisotiatsolinoni. Ei lasten ulottuville.

Kulutus
Tasainen tausta
lovikoko A 2 noin 280 g/m² kattavuus/ämpäri: 50 m²
Tasainen tausta
lovikoko A 3 noin 300 g/m² kattavuus/ämpäri: 47 m²
Taustarakenne, neulattu
lovikoko B 1 noin 350 g/m² kattavuus/ämpäri: 40 m²
___________________________________________________________

Työskentelyaika:

noin 30 minuuttia

Avoaika:

noin 10 minuuttia

Kantava:

noin 24 tunnin kuluttua

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kovettumisaika (lopullinen lujuus): noin 72 tunnin kuluttua
___________________________________________________________

Soveltuvuus pyörällisille tuoleille:

DIN EN 12529
mukaisesti

___________________________________________________________

Lämmönkestävyys
kovettumisen jälkeen
jopa +50 °C,
voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa
kuljetuksen aikana
+5° – +50 °C
varastoinnin aikana
+10° – +30 °C

___________________________________________________________

Säilytys:

12 kuukautta, viileässä ja kuivassa

___________________________________________________________

Yllä olevat ajat perustuvat tavanomaisiin sääolosuhteisiin
(23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Ota huomioon, että
muissa ilmasto-olosuhteissa kuivuminen ja kovettuminen
voi olla nopeampaa tai hitaampaa.

GISCODE D 1
liuotinvapaa TRGS 610 mukaan
EMICODE EC 1PLUS erittäin vähäpäästöinen GEV mukaan
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CM 90 EasyFlex PLUS

TEKNISET TIEDOT

Vähemmän pölyävä
kevytjakeinen elastinen
laatoituslaasti

Ainesosat: synteettistä hartsia, kevyitä täyteaineita ja valikoitua hiekkaa sisältävä sementtiseos (alennettu
kromipitoisuus) EN 12 004, C2TE
___________________________________________________________
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Tilavuuspaino:

Aineiden sekoitussuhde:

Y

OMINAISUUDET

VTT-C-1874-07
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Laastin jähmettymisaika:

noin 5 min

___________________________________________________________

I

Laastin käyttöaika:

XX

enintään 2 tuntia

Avoaika:

vähintään 30 minuuttia

___________________________________________________________

XX

Korjausaika:

XX

alustasta ja lattiamateriaalista riippuen
vähintään 15 minuuttia

___________________________________________________________

XX

STOP

XX

st
EU an

-90 %

dust
reduced

CM 90:tä käytetään keraamisten, kivi- ja eristyslevyjen

ellent workability
STOP laastikerrokasentamiseen. CM 90 muodostaa elastisen
DUST
sen
välttäen
seoksen
puristumista
vaativilla
pinnoilla.
Seos
verage
ra long open time
-90
%
soveltuu käytettäväksi lämmitettävillä lattioilla, parvekkeil2
la, terasseilla
ja
julkisivuissa,
erityisesti
valmiille
betonipinle for wall
or
application
nsumption:
1.0floor
kg/m
with 4 mm
notch
depth

balconies &
patios

10

0c

m

large tiles

CM 90 tarttuu kovaan, kuormitusta kestävään, puhtaaseen, kuivaan ja kosteaan pintaan, joka on puhdistettu
tarttumista heikentävistä aineista. Huonokuntoiset päällysteet on poistettava.
Käyttö sisätiloissa:
Kalsiumsulfaattipinnat (kipsi-/anhydriittilattiat, mekaanisesti karhennettu ja pölystä puhdistettu, jäännöskosteus < 0,5
painoprosenttia, lämmitettävällä lattialla < 0,3 painoprosenttia), kevytbetoni, kipsilaatat ja kipsirappaus (P IV a/b
ja P V, jäännöskosteus <1,0 painoprosenttia), kipsilevyt,
kuitulevyt, lastulevyt (vähintään V 100, paksuus ≥ 22 mm),
vaneripintaiset puulevyt ja kaikki erittäin imukykyiset pinnat
pohjustetaan CT 17/CN 94 avulla. Anna pohjamaalin kuivua 2 - 4 tuntia.
Polystyreenivaahtolevyjä, laattojen tukielementtejä, levypäällysteitä, luonnon- ja keinotekoisista kivistä tehtyjä lattioita, vahvasti tarttuvia pinnoitteita, asfalttimastiksi (GE
10/GE 15, hiekalla karhennettu, ei teollisuuskäyttöön) ei
tarvitse pohjustaa. Maalipinnat (liituuntumattomat ja voimakkaasti tarttuvat) hiotaan huolellisesti ja puhdistetaan
pölystä.
Käyttö sisällä ja ulkona:
P II ja P III ryhmien rappaukset (vähintään 28 päivän ikäiset), sementtilattiat (vähintään 28 päivän ikäiset, jäännöskosteus <2 painoprosenttia, lämmitettävät lattiat <1,8
painoprosenttia) ja betoni (vähintään 3 kuukautta vanha)
voidaan laatoittaa välittömästi.

balconies &
patios

heated floors

humid areas

critical

TÖIDEN KULKU
10

0c

m

Sekoita
CM 90 puhtaan veden kanssa täysin tasaiseksi
heavy
large areas
tiles
stone
tiles
critical
heated
floors
traffic
massaksi.
Anna humid
seistä
noin 5natural
minuuttia
ja gres
sekoita
sitten uudelleen. Tarvittaessa seoksen koostumusta voidaan säätää
lisäämällä hieman vettä. Levitä seos tasaisena kerroksena
pinnalle. Odota 30 minuuttia kalvon muodostumista. Käytä sopivasti hammastettua lastaa siten, että korkeampi osa
stone
olisinatural
vähintään
65gres%.tiles
Ylimääräinen laasti voidaan puhdistaa vedellä, täysin kovettunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti. Saumata
voidaan 12 tunnin kuluttua.
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12 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Y

noille (vähintään 3 kuukauden ikäiset). Ennen laatoitusta
voidaan CM 90:tä käyttää pintojen korjaamiseen ja tasoittamiseen (enintään 15 mm paksuisesti).

Saumojen täyttö:

rd EN
da

004
12

DUST

XX

y 36
flexible, dust-reduced special
sive mortar for installing ceramic

+5° – +30 °C

___________________________________________________________

ble, dust-reduced
thin-bed
mortar
jopa 90% vähemmän
pölyä
riittoisuus 30 % suurempi
stallingvoidaan
ceramic
tiles and slabs on
valmistaa koostumukseltaan erilaisia seoksia
seinää ja lattiaa varten
ult substrates
erinomainen käsiteltävyys
uced
thin-bed
mortar
to 90 %
less
dust
erittäin
pitkä avoaika
C2and
TE S1 slabs on
mic
tilesarea
% higher
coverage
KÄYTTÖ
snsistency adjustable for wall or floor application

ESIKÄSITTELY
/m2 with 4ALUSTAN
mm notch
depth

Laastin käyttölämpötila:

___________________________________________________________

RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

TU

heavy
traffic

noin 7,0 l (valumaton) 8 l (lattialle) / 15 kg vettä

___________________________________________________________

Elastinen, vähemmän pölyävä ohutkerroksinen
liimalaasti keraamisten laattojen asentamiseen
vaativille pinnoille

dust
reduced

noin 0,90 kg/dm3

___________________________________________________________

Valuma:

< 0,10 mm

___________________________________________________________

≥ 1,0 N/mm2

Liiman vetolujuus kaikilla säilytystavoilla:

___________________________________________________________

Lämmönkesto:

-30° – +70 °C

___________________________________________________________

Arvioitu menekki:
levityslastan hammas

CM 90 määrä (kg/m²)

4 mm

1,0

6 mm

1,3

8 mm

1,8

10 mm

2,1

keskimmäinen kerros

3,5

I

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +30 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat +23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Muissa olosuhteissa materiaalin parametrit voivat hieman muuttua.
CM 90 sisältää sementtiä ja aiheuttaa veden kanssa reagoidessaan voimakkaan emäksisen reaktion. Siksi iho ja
silmät on suojattava. Ihokosketuksessa huuhtele huolellisesti vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmään, ota yhteys lääkäriin. Käytä kemikaalien kanssa kosketuksissa olevilla ja
tässä mainitsemattomilla pinnoilla muita Ceresitin tuotteita. Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja varoituksia ja turvallisuus- ja jätehuolto-ohjeita.
Kromi VI -pitoisuus - alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

Säilytys: enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuormalavoilla kuivissa oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.

PAKKAUKSET
15 kg paperisäkkit
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«YFLEX«

medium-bed
id-set medium-bed
mortarmortar
natural
large natural
stone slabs
stone slabs
ngs
coverings

CM 29 MULTI EXPRESS

e of use
Elastinen ja nopea
rage
ning laattalaasti
ength
aring strength
OMINAISUUDET
o
ness
20 up
mmto 20 mm
XXlaasti on kävelykelpoinen ja saumattavissa
m2
1.9with
kg/m2
8kuluttua
mm
with
notch
8 mm
depth
notch depth

critical

balconies &
patios

balconies
&
humid
areas
patios

+5 °C

critical
natural
stone
jo 3 tunnin

+35 °C

hardens under
naturalconditions
stone
extreme

heavy
humid
areas
traffic

+5 °C

heavy
time
traffic
saving

time
saving

+35 °C

hardens under
fast setting
extreme conditions

long
time
fastopen
setting

long open time

levitettävissä paksuna, enintään 20 mm kerroksena
parvekkeille, terasseille, lämmitettäville lattioille
XXvaikeille alustoille: OSB-levyt, laatta-laatalla pinnat
XXei kutistu kuivuessaan.
XXnopeuttaa laatoitustöitä
XXsopii sekä suurten että pienten laattojen kiinnittämiseen
XXtäysi kuormitus 24 tunnin kuluttua
XX

HUOMIO!

XX

Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - 25 °C. Laasti CM 29
Multi Express sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on suojattava työskenneltäessä. Jos materiaalia on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.

hesive
ile adhesive
for
thin-,
for thin-,
KÄYTTÖ
d-bed
thick-bed
applications
applications
with with
Nopean kovettumisen ansiosta CM 29 Multi Express sopii erityisesti
korjaustöihin
silloin, kun halutaan saada
dng
adjustment
and
adjustment
time jatime

tiloja nopeasti käyttöön. Laastin pinta on kävelykelpoinen
saumattavissa
3 tunnin
kuluttua laattojen asentamidlegroutable
after jaonly
after
90 minutes
only jo90
minutes
sesta. CM 29 Multi Expressiä käytetään keraamisten (lae
sitettujen, terrakotta- ja täysmassalaattojen sekä sementbalconies &
balconies
&
humid
areas
että luonnonkivilaattojen (värjäytymättömien)
patios
patios
mat
large-format
tilestilaattojen
and
tiles
slabs
and
in
public
slabs
in
public
asentamiseen alustoihin, kuten betoni, valetut sementti+5 °C +35lämmitettävät
°C
+5 °C +35 °C
alustat, sementti- ja kalkkisementtirappaus,
ngs
al buildings
lattiat. Laasti sopii käytettäväksi myös julkisten tilojen ja
wen
temperatures
at low
temperatures
kovan
kulutuksen kohteissa, kuten kulkuväylät, käytävät,
fast setting
koulut, valintamyymälät, kaupat, ravintolat jne.
Tuotetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkopinnoilla,
asuin- ja yleisrakentamisessa. Sopii käytettäväksi myös
(vain sisätöissä) kipsi-, anhydriittisementti- ja kaasubetonipinnoilla, kiinteillä maalipinnoilla, vanhoilla laattapinnoilla, kevytbetonilla. CM 29 saa olla kosketuksissa juomaveden kanssa. Kiinnitettäessä kivilaattoja, jotka ovat herkkiä
värimuutoksille, on suoritettava koetyö laattojen värien pysyvyyden varmistamiseksi. Kun kyse on muista laatta- tai
alustatyypeistä tai suuremmista kuormituksista, on käytettävä sopivia Ceresitin laattalaasteja.
hardens under
extreme conditions

hardens under
extreme conditions

SUOSITUKSET
• hiottu, hiontapölystä puhdistettu ja Ceresit CT 17:lla
pohjustetut anhydriittipinnat (kosteuspitoisuus alle 0,5 %)
ja kipsipinnat (kosteuspitoisuus alle 1 %);
heavy
heavy
time
timestone
• humid
hiontapölystä
puhdistettu
ja
CT 17:lla
pohjustettu keareas
natural
natural stone
traffic
traffic
saving
saving
vytbetoni;
• mekaanisesti hiotut ja Ceresit CN 94:llä tai CT 19:lla
pohjustetut OSB- ja lastulevylaatat (paksuus > 22 mm);
• puhdistetut ja Ceresit CN 94:llä tai CT 19:lla pohjustetut
vanhat
keraamiset
tai kivilaatat.
long
time
long open time
fastopen
setting
Likaiset kohdat, kuoriutuvat kerrokset ja huonosti kiinniolevat maalipinnat on poistettava pinnoilta mekaanisesti. Erittäin imukykyiset pinnat pohjustetaan Ceresit CT 17:lla ja
annetaan kuivua vähintään 2 tuntia. Enintään 20 mm syvyiset alustan epätasaisuudet voi täyttää samalla laastilla
(CM 29 Multi Express) päivää ennen laattojen asentamista.
Jos alustassa on suurempia epätasaisuuksia ja vaurioita,
on lattioissa käytettävä Ceresitin CN-tuotesarjan tuotteita,
seinissä tasoitelaastia Ceresit CT 29.

CM 29 tarttuu kaikkiin kuormitettaviin ja kuiviin pintoihin,
jotka on puhdistettu tarttumista estävistä aineista (voiteluöljyistä, bitumeista, pölystä).
• betoni (yli 3 kuukautta vanha, kosteuspitoisuus alle 4 %);
• valettu sementtialusta, sementti- ja sementtikalkkilaasti
(vähintään 28 päivää vanha, kosteuspitoisuus alle 4 %);
• Ceresit CT 17:lla pohjustetut kipsikartonkilevyt;
• hiekkapaperilla hiotut, hiontapölystä puhdistetut ja Ceresit CT 17:lla pohjustetut kiinteät maalipinnat.
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Valmistaja suosittelee käyttämään vastaavia järjestelmällisten ratkaisujen ryhmään kuuluvia tuotteita:
• sisä- ja ulkotiloissa suoritettavaan saumaukseen, ml.
terasseilla ja parvekkeilla, on käytettävä saumausainetta Ceresit CE 40 Aquastatic tai Ceresit CE 43
Grand’Elit:ä. Alustoihin, joihin kohdistuu mekaanista rasitusta ja kemikaalialtistusta, on käytettävä saumauksessa Ceresit CE 43 Grand’Elit:ä;
• vesieristyslaastia Ceresit CR 166 sekä nauhaa
• saumojen ja keraamisten laattojen suojaamiseksi likaantumiselta on pinnan vesihylkäyskäsittelyyn käytettävä silikonikyllästysainetta Ceresit CT 10.
• kosteuseristykseen sisätiloissa käytetään vesieristysmassaa Ceresit CL 51 ja Ceresit CL 152 tai tiivistenauhaa
Ceresit CL 62; ulko-olosuhteissa on käytettävä vesieristettä Ceresit CL 50.

PAKKAUKSET
KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN KÄSITTELY

Pystypinnoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
laatat on painettu kunnolla alustaa vasten. Laastin tulee
peittää vähintään 80 % laatan taustapinnasta. Pystysuorilla pinnoilla laattojen kiinnittäminen on aloitettava alhaalta
tai käytettävä tukia. Myös laattaristien käyttöä suositellaan.
Laattoja ei saa kastella! Laatat asetetaan laastikerroksen
päälle ja painetaan sitä vastaan niin kauan, että laastikerros vielä tarttuu käsiin. Älä aseta laattoja tiiviisti toisiaan
vastaan! Tuoreet laastitahrat pestään laattojen pinnalta vedellä, kovettunut laasti voidaan poistaa mekaanisesti. Liikuntasaumat laattojen välillä nurkissa, seinän ja lattian liitoskohdissa ja saniteettikalusteiden ympärillä tiivistetään
silikonilla Ceresit CS 25 MicroProtect.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

sementtilaasti mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

Tilavuuspaino:

noin 1,3 kg/dm3

Aineiden sekoitussuhde:

6,5 – 7,0 l vettä / 25 kg

Käyttölämpötila:

5−25 °C

Käyttöaika:

enintään 60 min
tarttuvuus ≥ 0,5 N/mm2
vähintään 30 minuutin kuluttua
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti

Pidennetty avoaika:
Saumaus:

3 tunnin kuluttua

Tartuntavoima: hyvä varhainen tarttuvuus: ≥ 0,5 N/mm2
suuri alkutartunta: ≥ 1,0 N/mm2
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
Kestävyys:
- hyvä tarttuvuus vesikäsittelyn jälkeen ≥ 1,0 N/mm2
hyvä
tarttuvuus
termisen
ikäännytyksen
jälkeen ≥ 1,0 N/mm2
- hyvä tarttuvuus jäätymis- ja sulamisjaksojen jälkeen
≥ 1,0 N/mm2
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
Lämmönkesto:

-30 °C - +70 °C

Paloluokitus:
Vaaralliset aineet:

luokka F
katso käyttöturvallisuustiedote

tasaisella alustalla; alustan tasaisuudesta ja laattojen
tyypistä riippuen kulutus voi muuttua
Arvioitu menekki:
Laatan sivun
pituus enintään
(cm)

Levityslastan
hampaiston mitat
(mm)

Kulutus
(kg/m2)

10

4

1,7

15

6

2,3

25

8

2,9

30

10

3,5

Säilytys: Enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä,
vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.

25 kg paperisäkkit

Kaada pakkauksen sisältö mitattuun määrään kylmää,
puhdasta vettä ja sekoita sähkövatkaimella tasaisella nopeudella, kunnes muodostuu tasainen, paakuton laasti.
Odota sitten 5 minuuttia ja sekoita vielä kerran. Lisää tarvittaessa pieni määrä vettä ja sekoita uudelleen. Levitä valmis seos liimakampaa tai laastilastaa (paksumpaan laastikerrokseen) käyttäen pitkin aluspintaa. Hammastuksen
koko valitaan laattojen koon mukaan. Jos laattoja asennetaan kylmissä ja kosteissa olosuhteissa oleviin paikkoihin
ja jos laastikerroksen paksuus laatan alla on yli 5 mm, on
laattojen takapuolelle levitettävä vielä ohut lisälaastikerros.
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CM 17 SUPER FLEXIBLE

TÖIDEN KULKU
Kaada pakkauksen sisältö tarkasti mitattuun määrään puhdasta, kylmää vettä ja sekoita sähkövatkaimella huolellisesti, kunnes muodostuu tasainen, paakuton laasti. Anna
laastin seistä 5 minuuttia ja sekoita sitten uudelleen. Levitä
laasti levityslastaa käyttäen alustalle. Valitse levityslastan
hampaiden koko laattojen koon perusteella (ks. taulukko!). Oikea laastin koostumus ja levityslastan hampaiden
koko on valittu, kun alustaa vasten painettu keraaminen
laatta ei vajoa alaspäin ja laasti peittää vähintään 65 %
laatan takaosan pinnasta. Jos laatat jäävät alttiiksi pakkaselle ja kosteudelle, on niiden asennuspinta lisäksi peitettävä ohuella laastikerroksella.
Älä kasta laattoja ennen asennusta! Aseta laatat alustalle
levitetyn laastikerroksen päälle ja paina niitä sitä vastaan
ennen kuin laastin pinnalle ehtii muodostua kuori (niin
kauan, että laastikerros vielä tarttuu käsiin). Älä aseta laattoja tiiviisti toisiinsa! Laattojen väliin on jätettävä välit laattojen koosta ja käyttöolosuhteista riippuen. Tuoreet tahrat
voi poistaa laattojen pinnasta vedellä, kuivunut laasti on
puhdistettava mekaanisesti. Saumojen täytön voi aloittaa
24 tunnin kuluttua.
Liikuntasaumat laattojen välissä, nurkissa, seinän ja lattian
liitoskohdissa ja saniteettilaitteiden ympärillä täytetään silikonilla Ceresit CS 25 MicroProtect.

Erittäin elastinen
laattalaasti

Ohuelti päälle levitettävä laattalaasti keraamisten
laattojen kiinnittämiseen liikkuviin ja vaikeassa tibalconies
lassa
oleviin alustoihin

rs

ng

and patios

OMINAISUUDET
sopii myös massalaatoille
lämmitettäville ja liikkuville pinnoille
XXparvekkeille ja terasseille
balconies
extreme
large tiles
and patios
XXsuositellaan
erityisesticritical
suurille laatoille
XXstabiili pystypinnoilla – ei valu pois
XXhyvä tarttuvuus
XXkäytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa
XXveden- ja pakkasenkestävä
XXC2 TE S1
XX
XX

e

extreme large tiles

critical

rd EN
da

fast setting

tile on tile

balconies
and patios

extreme large tiles

critical

Laasti CM 17 on tarkoitettu massalaattojen ja muiden sen
kaltaisten laattojen, keraamisten laattojen, sementti- ja kivilaattojen (paitsi marmori) kiinnittämiseen liikkuville pinnoille. Vastaa standardin EN 12004:2008 vaatimuksia
elastisten seosten C2 TE S1 osalta. Sopii käytettäväksi seuraavilla alustoilla: betoni (vähintään 3 kuukautta kuivunut),
tavallinen rappaus ja valetut sementtipinnat (vähintään 28
päivää kuivuneet).
Laasti vastaa elastisten laastien C2 TE normin EN 12004
vaatimuksia. Nämä takaavat joustavan yhteyden alustaan ja laatan ja alustan välisen jännitteiden hajauttamisen. Siksi CM 17:ää suositellaan laattojen kiinnittämiseen
taipuisiin liukuoviin, lämmitettäviin lattioihin, julkisivuihin,
parvekkeille ja terasseille sekä uima-altaisiin ja teknisiin
vesisäiliöihin. Hyvän tarttuvuuden ansiosta laastia voidaan
käyttää myös silloin, kun kiinnitettävien laattojen kosteuspitoisuus on <3 % (esim. klinkkerilaatat) tai kun laattoja
halutaan asentaa erittäin haastaville alustoille: vanhalle
laattakerrokselle, maalikerrokselle, kipsilattioille ja anhydriittisementille ja kaasubetonille. Sopii myös erittäin suurikokoisten laattojen (yli 1 m²) kiinnittämiseen.
Marmorista ja muista isokristallisista kivilajeista valmistetut
laatat on kiinnitettävä laastilla Ceresit CM 15.
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CM 17 -laastia voidaan käyttää kuivilla ja laastin tartuntaa
haittaavista aineista (esim. öljyt, bitumit, pöly) puhdistetuilla alustoilla sisä- ja ulkotiloissa:
- betonille (vähintään 3 kuukautta kuivunut, kosteuspitoisuus ≤4 %);
- valetulle sementtipinnalle, tavalliselle sementtirappaukselle ja kalkkisementtirappaukselle (vähintään 28 päivää
kuivunut, kosteuspitoisuus ≤4 %);
sisätiloissa:
- aiemmin Ceresit CT 17:llä pohjustetuille kipsikartonkilevyille
- hiekkapaperilla hiotuille, pölystä puhdistetuille ja CT
17:llä pohjustetuille vahvoille ja hyvin kiinnittyneille maalikerroksille;
- anhydriittisementtilattioille (kosteuspitoisuus alle 0,5 %) ja
kipsilattioille (kosteuspitoisuus alle 1 %), jotka on hiottu
mekaanisesti, puhdistettu pölystä ja pohjustettu CT 17:llä;
- pölystä puhdistetulle ja CT 17:llä pohjustetulle kaasubetonille;
- pölystä puhdistetulle ja Ceresit CN 94:llä pohjustetuille
OSB- ja lastulevyille (paksuus ≥22 mm);
- mekaanisesti hiotuille ja CN 94:llä pohjustetuille vanhoille keraamisille laatoille ja kivilaatoille.
Likaiset kohdat, kuoriutuvat kerrokset ja epätasaiset väriläikät on poistettava pinnoilta mekaanisesti. Kostuneet alustat
on päällystettävä CT 17:llä ja sen jälkeen on odotettava
kuivumista (vähintään 2 tuntia). Enintään 5 mm syvyiset
alustan epätasaisuudet voi tasoittaa samalla laastilla (CM
17) 4 tuntia ennen. Syvien epätasaisuuksien ja vikojen täyttämiseksi on käytettävä lattioissa alustojen tasoitusmateriaalien tuotesarjasta ainetta Ceresit CN ja seiniin tasoiteseos CT 29.
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HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - 25 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat +23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Toisissa olosuhteissa materiaalin parametrit voivat hieman muuttua.
Laasti CM 17 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on suojattava työskenneltäessä. Jos laastia joutuu silmiin, huuhtele
silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
Kromi VI-pitoisuus - alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

SUOSITUKSET
Valmistaja suosittelee käyttämään vastaavia järjestelmällisten ratkaisujen ryhmään kuuluvia tuotteita:
• saumaukseen saumausainetta Ceresit CE 40 aquastatic, mutta kemiallisten ja mekaanisten tekijöiden armoille
jäävillä alustoilla (terassit, parvekkeet, kulkuväylät) saumausainetta Ceresit CE 43 Grand’Elit;
• kosteuseristykseen sisätiloissa käytetään vesieristysmassaa Ceresit CL 51 ja tiivistenauhaa Ceresit CL 62; ulkoolosuhteissa on käytettävä vesieristysmembraania Ceresit CL 50 tai vesieristysseosta Ceresit CR 166 sekä
nauhaa CL 152;
• saumojen ja keraamisten laattojen lisäsuojaukseen likaantumista vastaan on pinnan hydrofobisointiin käytettävä silikoni-imeytysainetta Ceresit CT 10.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

sementtilaasti mineraalitäyteaineista
ja lisäaineista

___________________________________________________________

Laastin tilavuuspaino:

noin 1,40 kg/dm3

___________________________________________________________

Sekoitussuhde:
pysty- ja vaakapinta:

1,7 – 1,8 l vettä / 5 kg
7,25 – 7,75 l vettä / 25 kg
9 l vettä / 30 kg

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Laastin jähmettymisaika:

noin 5 min.

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 2 tuntia

___________________________________________________________

Asennettavuusaika (normi EN 12004): tarttuvuus ≥ 0,5 MPa
30 minuutin kuluttua
___________________________________________________________

≤ 0,5 mm

Luisto (normi EN 12004):

___________________________________________________________

Saumaus:

24 tunnin kuluttua

___________________________________________________________

Tarttuvuus (EN 12004) alustava:
vesikosketuksen jälkeen:
termisen ikääntymisen jälkeen:
pakastus- ja sulatuskiertojen jälkeen:

≥ 1,0 MPa
≥ 1,0 MPa
≥ 1,0 MPa
≥ 1,0 MPa

___________________________________________________________

Lämmönkesto:

-30° – +70°C

___________________________________________________________

Arvioitu menekki:
laattojen
sivun pituus

levityslastan
hammas

CM 17 määrä
[kg/m2]

enintään 10 cm

4 mm

1,5

enintään 15 cm

6 mm

2,1

enintään 25 cm

8 mm

2,7

enintään 30 cm

10 mm

3,2

> 30 cm

12 mm

3,7

Säilytys:

enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuivissa oloissa ja ehjissä,
vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa.

PAKKAUKSET
5 kg ja 25 kg paperisäkkit
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CL 51

Elastinen kaksikomponenttinen
vedeneristysseos
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004
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1 – komponenttinen
vedeneriste

CR 166

Kaksikomponenttinen laasti rakennusten ja rakennuselementtien tiivistämiseen

OMINAISUUDET
helppokäyttöinen, heti käyttövalmis
XXelastinen
XXtelaus-, sively- ja lastalevityskelpoinen
XXsisäkäyttöön
XXyksityisten tilojen vedeneristykseen
XXsoveltuu lattialämmityksen päällä käytettäväksi
XXharmaa

OMINAISUUDET

XX

►vedenkestävä, pakkasenkestävä, joustava
►tasaa alustan epätasaisuutta
XX►liitoskohdissa käytetään tiivistenauhan kanssa
XX►suojaa teräsbetonirakenteita
XX►voidaan levittää siveltimellä, telalla tai ruiskulla
XX
XX

Y
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KÄYTTÖ

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

TÖIDEN KULKU
Ruuvien kannat tiivistetään vedeneristeellä. Nurkat, kulmat
ja eri materiaalien rajakohdat vahvistetaan Ceresit-nauhalla, joka asennetaan tuoreeseen vedeneristeeseen telalla tai siveltimellä. Läpiviennit ja viemäriputket tiivistetään
Ceresit-tiivistyslaipasta sopiviksi leikatuilla kappaleilla.
Lattiakaivon tiivistys tehdään Ceresit-tiivistyslaipalla asentamalla tiivistyslaippa märkään vedeneristemassaan. Tämän jälkeen vedeneriste levitetään telalla kauttaaltaan vähintään kahteen kertaan, joiden kokonaispaksuuden tulee
olla 0,5 mm. Ensimmäisen vedeneristekerroksen annetaan
kuivua noin 2 tuntia. Vedeneriste levitetään toiseen kertaan
ja annetaan kuivua vähintään 4 tuntia olosuhteista riippuen. Tämän jälkeen voidaan suorittaa laatoitus CM 90 tai
CM 117 – kiinnityslaastilla tai Ceresit CM 29 –lattia-/pikakiinnityslaastilla.
Tuore vedeneriste puhdistetaan vedellä ja kuivunut poistetaan mekaanisesti.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +30 °C.
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15 ja 7,5 kg muoviastia.
rd EN

da
TEKNISET
TIEDOT

Rakenne:

pastamainen, tiksotrooppinen

___________________________________________________________

Väri:

harmaa

Tiheys:

1,3 kg/l

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Kuivumisaika olosuhteista riippuen:
RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

1. levitys: n. 2 h
2. levitys: väh. 4 h

___________________________________________________________
Y

Imukykyiset alustat pohjustetaan 1:4 vedellä ohennetulla
Ceresit R 766-pohjusteella kertaalleen, ja annetaan kuivua
vähintään 30 minuuttia. Uusi betoni ja kipsilevy pohjustetaan seossuhteella 1:1.

PAKKAUKSET

004
12

Tuote soveltuu betoni- tai kiviainespohjaisten rakenteiden
sekä tarkoitukseen soveltuvien rakennuslevyjen vedeneristämiseen sisätiloissa. Kiinnitysalustan tulee olla puhdas, luja,
tasainen ja kuiva (< 90 % RH).
Tuote on tarkoitettu yksityisten tilojen vedeneristykseen. Tuote ei sovellu jatkuvasti veden kanssa kosketuksissa oleviin
kohteisiin (esim. suihkulähteet, uima-altaat) eikä kiukaiden
tai tulisijojen välittömään läheisyyteen. Näihin suosittelemme 2 - komponenttista Ceresit CL-50 vedeneristettä.
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+5° − +30 °C

___________________________________________________________

Menekki:

kahdella käsittelyllä vähintään 1,4 kg/m²
(minimikalvopaksuus vähintään 0,5 mm)

___________________________________________________________

Liuotin:

Vesi

___________________________________________________________

Pinnoitettavissa:

4 h toisesta levityksestä

___________________________________________________________

Halkeamien silloituskyky:

>1,5 mm

___________________________________________________________

Säilytys:

12 kuukautta

Ceresit CR 166 on tarkoitettu mineraalipitoisista materiaaleista
suolaantumattomien pintojen tiivistämiseen kosteudelta tai vedeltä. Sitä voidaan käyttää sekä rakennusten sisä- että ulkotiloissa
joustavilla tai kiinteillä alustoilla.
CR 166 sopii terassien, parvekkeiden, märkätilojen, maanpäällisten rakenteiden, jätevedenpuhdistamoiden, jäteastioiden, uima-altaiden, vesisäiliöiden (myös juomavesisäiliöt) sisäpintojen
tiivistämiseen 50 metrin syvyyteen asti.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Seosta CR 166 voidaan käyttää kantavilla, jäykillä ja materiaalin
tarttumista estävistä aineista (esim. voiteluöljyt, bitumit, pöly) puhdistetuilla pinnoilla:
- betonilla (yli 28 päivää vanha);
- valetuilla sementtilattioilla ja sementtirappauksella (yli 28 päivää vanha);
- nopeasti kovettuvilla lattiatasoitteilla Ceresit CN 87 (vähintään
3 päivää vanha);
- tiili- ja harkkomuureilla (yli 28 päivää vanhat).
Alustojen on oltava tasaisia, imeviä ja pinnaltaan huokoisia. Likaantuneet kohdat, kuoriutuvat tai heikot kerrokset ja mitkä tahansa maalikerrokset tai muut valmisteen imeytymistä estävät aineet on poistettava alustoilta.

TÖIDEN KULKU
Seoksen koostumus riippuu tavasta, jolla se levitetään alustalle:
- siveltimellä ja ruiskulla levitettäessä: ainesosa B (neste) kaadetaan
astiaan, lisätään 2 l vettä ja lisätään ainesosa A (jauhe), sekoitetaan sekoittimella alhaisella nopeudella;
- hierrinlastalla levitettäessä: ainesosa B (neste) kaadetaan astiaan, lisätään ainesosa A (jauhe), sekoitetaan sekoittimella alhaisella nopeudella.
Seosta on sekoitettava niin kauan, kunnes muodostuu tasainen,
paakuton massa. Odota noin 5 minuuttia ja sekoita uudelleen
kevyesti. Ruiskulla levitettäessä seos levitetään alustalle yhtenä
halutun paksuisena kerroksena. Käsin levitettäessä levitetään ensimmäinen CR 166 -kerros leveällä siveltimellä kostealle, mutta
ei liian märälle alustalle. Seuraavat kerrokset levitetään hierrinlastalla tai siveltimellä. Tuore laastikerros on suojattava liian nopealta kuivumiselta ja auringonvalolta. Toinen kerros levitetään
sitten, kun ensimmäinen kerros on jo kovettunut (mutta on vielä hieman kostea). Samalla tavalla levitetään tarvittaessa myös
kolmas seoskerros. Siveltimellä levitettäessä seuraavat kerrokset
levitetään ristiin suhteessa alimpaan kerrokseen. Normaalioloissa
uusi CR 166 -kerros voidaan levittää 3 tunnin kuluttua. Yhden CR
166 -kerroksen paksuus ei saa olla yli 1,5 mm. Työkalut pestään
ja tuoreet laastitahrat puhdistetaan vedellä.

HUOMIO!
Ennen töiden lopettamista on tarkistettava, että lattiapinnalle on
levitetty riittävän paksu kerros CR 166:ta. Työt on suoritettava kuivissa olosuhteissa, ilman ja pinnan lämpötilan ollessa +5° - +25
°C ja ilmankosteuden alle 80 %.
Ainesosa A on ärsyttävää ja sen sementtipitoisuus aiheuttaa materiaalin emäksisen reaktion. Siksi iho ja silmät on suojattava
työskenneltäessä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin
Kromi(VI)-pitoisuus on alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

PAKKAUKSET
Ainesosa A – säkit 24 kg; ainesosa B – kanisterit 8 l.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

ainesosa A: mineraalitäyteaineita ja modifikaattoreita sisältävä sementtilaasti
ainesosa B: polymeerien vesidispersio
___________________________________________________________
Aineosa A:n tilavuuspaino:
ravistamattomana ~1,2 kg/dm3
ravistettuna
~1,48 g/dm3
Ainesosa
B:n
tilavuustiheys:
~1,0
kg/
dm³
___________________________________________________________
Aineiden sekoitussuhde: siveltimellä ja ruiskulla levitettäessä:
24 kg ainesosaa A / 8 l ainesosaa B ja 2 l vettä
hierrinlastalla levitettäessä: 24 kg ainesosaa A / 8 l ainesosaa B
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +25 °C
___________________________________________________________
Laastin
käyttöaika:
enintään 90 min
___________________________________________________________
Kävelykelpoinen:
3 päivän kuluttua
___________________________________________________________
Suurin vetojännitys:
≥ 0,6 MPa
___________________________________________________________
Tarttuvuus:
≥ 0,8 MPa
___________________________________________________________
Rakojen
täyttävyys
noin 1 mm
___________________________________________________________
Materiaalin
suhteellinen laajeneminen:
≥ 18 %
___________________________________________________________
Arvioitu menekki:
Vältettävä:
kosteuden läpiimeytymistä

Vaadittu
määrä
CR 166 -kerroksen CR 166
(kg/m²)
paksuus
2,0 mm

noin 2,4

veden valumista läpi
2,5 mm
noin 3,0
suurin kerroksen
3,0 mm
noin 3,6
paksuus:
___________________________________________________________
Parametrit ruiskulla levitettäessä:
- paine 180–230 baria
- ruiskutussuutin nro. 461
___________________________________________________________
Säilytys:
Enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä viileissä, kuivissa oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa. Suojaa ainesosa B jäätymiseltä!
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CL 50 SUPER EXPRESS 2-K

Elastinen vesieristysmassa
Kahdesta pääkomponentista koostuva sementti-dispersiomassa vedenkestävän välikerroksen
muodostamiseen keraamisten laattojen, luonnonkivien yms. alle

HUOMIO!

OMINAISUUDET
vedenpitävä seos käytettäväksi julkisissa ja asuinrakennuksissa
XXsisä- ja ulkokäyttöön
XXpeittää alustassa olevat raot
XXei sisällä liuottimia
XXhelppo levittää
XXsuositellaan parvekkeille ja terasseille
XXparvekkeet ja terassit
XXsisä- ja ulkokäyttöön
XXmärkätilat
XXhuonokuntoisille pinnoille
XXriittoisa
XX

KÄYTTÖ
Vesieristysmassa Ceresit CL 50 on tarkoitettu kosteusja vesieristeiden tekemiseen. Ceresit CL 50 on tarkoitettu alustojen tiivistämiseen ennen keraamisten laattojen ja
luonnonkivien asentamista. Materiaali levitetään laasti- ja
sementtipinnalle siveltimellä tai telalla. Nopean kovettumisen ansiosta voidaan CL 50:llä käsitellylle pinnalle kiinnittää laattoja jo samana päivänä.
Materiaalia suositellaan käytettäväksi jatkuvasti märissä tai
ajoittain kosteissa ja veden kanssa kosketuksissa olevissa
paikoissa, kuten uima-altaissa, terasseilla, kylpyhuoneissa,
julkisissa suihku- ja pesutiloissa, wc-tiloissa, keittiöissä ja tiloissa, joiden lattialla sijaitsee poistoviemäreitä. CL 50:tä
voidaan käyttää betonipinnoilla, valetulla sementti- tai sementtirappauspinnoilla (myös lämmitettävillä), kalkkisementtirappauksella, ladotuissa muurauksissa, kaasubetonija anhydriittipinnoilla, kipsipinnoilla ja kipsirappauksella ja
kipsilevyillä.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CL 50 vesieristysmassaa voidaan käyttää jäykillä, kantavilla, kuivilla ja lopullisesti valmiilla alustoilla, jotka on puhdistettu materiaalin tarttuvuutta estävistä aineista (esim.
öljyt ja pöly). Alustan päällimmäisen kerroksen on oltava tasainen ja siinä ei saa olla suuria halkeamia. Alustassa olevat likaiset kohdat, vanhat kuoriutuvat kerrokset ja
maalikerrokset on ensin poistettava mekaanisesti. Pölyävät
alustat on harjattava puhtaaksi.
26
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Liikuntasaumoissa käytetään nauhaa.
Noin kolmen tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levittämisestä voi siihen alkaa kiinnittää keraamisia laattoja standardin EN 12004 + A1 mukaisen C2- tai R2-luokan laattalaastilla, esim. Ceresit CM 17, CM 29, CM 74, CM 77
tai CM 90.
Työvälineiden puhdistamiseen ja tuoreiden laastitahrojen
poistamiseen käytetään vettä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Anhydriittipinnat (kosteus < 0,5%) hiotaan mekaanisesti ja
puhdistetaan hiontapölystä. Kipsilevyt kiinnitetään laattojen
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hiottujen ja hiontapölystä puhdistettujen alustojen ja kipsikerroksen paksuuden on
oltava > 10 mm ja kosteuspitoisuuden < 1 %.
Alustat pohjustetaan CT 17:llä, R 766:llä tai CN 94:llä
(laimennettu vedellä suhteessa 1 : 3 (CN 94 : vesi)) ja annetaan pohjusteen kuivua vähintään kaksi tuntia. Pintojen
on oltava ulkopuolelta suojattuja kosteudelta, esim. seinien tai välikattojen avulla.

TÖIDEN KULKU
CL 50 pakkaus sisältää molemmat eristekomponentit. Kaada ainesosa B (neste) astiaan ja ripottele sen jälkeen joukkoon ainesosa A (jauhe). Sekoita riittävän alhaisella nopeudella sekoittimella, kunnes on saatu tasainen, paakuton
massa. Ainesosien sekoituksessa on noudatettava niiden
painosuhdetta 1,5 : 1. Anna laastin seistä viisi minuuttia ja
sekoita sitten uudelleen. Materiaali voidaan levittää hierrinlastalla tai siveltimellä.
Vedenkestävän alustan saamiseksi on levitettävä vähintään
kaksi CL 50 -kerrosta. Ensimmäinen kerros levitetään siveltimellä. Toisen kerroksen levittämisen voi aloittaa noin
kahden tunnin kuluttua, kun ensimmäinen kerros on kuivunut ja alkanut vaihtaa väriä. Toinen kerros levitetään ristikkäissuunnassa ensimmäiseen kerrokseen nähden. Keittiöt,
wc, kylpyhuoneissa ja suihkutilat ohjeellinen kuivakalvovahvuus vähintään 0,5 mm. Julkiset suihku ja kylpyhuoneet ohjeellinen kuivakalvovahvuus 0,75 mm. Spa, vesisäiliöitä ja uima-altaat ohjeellinen kuivakalvovahvuus 2 mm.
Jos alusta suojataan pohjaveden tai paineettoman veden
imeytymiseltä, on levitetyn eristyskerroksen kokonaispaksuuden oltava kuivana vähintään 2 mm. Märkätiloissa on
välikerroksen nurkat ja liikuntasaumat vahvistettava tiivistenauhalla. Nauha on liimattava vastalevitetylle ensimmäiselle CL 50 -kerrokselle ja peitettävä materiaalin toisella
kerroksella. Terasseille ja parvekkeille on eristyskerroksen
vahvistamiseksi käytettävä erityisissä paikoissa, kuten vaaka- ja pystypintojen liitoskohdat, poistoputket ja -kourut, paikat, joissa käytetään peltiosia jne tiivistenauhaa.

Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° − +25 °C.
Alustoja voi päällystää CL 50:llä vain siltä puolelta, josta
kosteus tihkuu läpi. Materiaalia ei saa käyttää aggressiivisissa ympäristöissä. Jos CL 50:tä käytetään ulkotöissä, on
alustan kaadon oltava vähintään 2,5 %, ettei alustaan syntyisi suuria vesilätäköitä. Ainesosa A on ominaisuuksiltaan
ärsyttävä, seoksen sementtipitoisuus aiheuttaa ainesosien
A ja B sekoittuessa emäksisen reaktion. Siksi iho ja silmät
on suojattava työskenneltäessä. Jos laastia on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Kromi(VI)-pitoisuus on alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

- kipsirappaus ≥ 0,5 MPa tai hajoaminen alustassa
- kipsilevy ≥ 0,5 MPa tai hajoaminen alustassa
standardin EN 1542: 2000 mukaan
___________________________________________________________

Arvioitu kulutus:

noin 1,65 kg/m2 jokaista 1 mm
paksuista kuivunutta kerrosta kohden

___________________________________________________________

Säilytys: : enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä,
kun tuotteet säilytetään kuivassa ja viileässä
tilassa vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä!
Tuote vastaa standardia EN 14891: 2012.

PAKKAUKSET
12,5 kg ämpäri, joka sisältää molemmat ainesosat.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat: mineraalitäyteaineita ja laadukasta synteettistä
hartsidispersiota sisältävä sementtilaasti.
___________________________________________________________

Aineiden suhde sekoitettaessa:
1,5 massaosaa
ainesosaa A ja 1 massaosa ainesosaa B
___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° – +25 °C

___________________________________________________________

Jähmettymisaika:

noin 20 min

Käyttöaika:

noin 1 tuntia

Ensimmäisen kerroksen kuivumisaika:

noin 2 tuntia

Toisen kerroksen kuivumisaika:

noin 3 tuntia

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Laattojen kiinnittäminen: noin 3 tunnin kuluttua viimeisen
kerroksen levittämisestä
___________________________________________________________

Kerroksen vedenkestävyys - läpi-imeytyminen:
0,5 MPa
ZUAT-15/IV.13.2002 mukaan
___________________________________________________________

Kerroksen suhteellinen venymä suurimmalla vetovoimalla:
> 70% ZUAT-15/IV.13.2002 mukaan

___________________________________________________________

CT 17:llä pohjamaalatun alustan tarttuvuus:
- betoni ≥ 0,8 MPa
- valettu anhydriittipinta ≥ 0,7 MPa
- kaasubetoni ≥ 0,7 MPa
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CL 152

ULTRATAPE

Vedenkestävä nauha liikuntasaumoihin
keraamisten laattojen alle
RT SERVIC
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OMINAISUUDET

Y

Vedeneristysnauhapakkaus parannetulla
kemikaalinkestävyydellä:
CL 83 – liitoskappale seinää varten
CL 86/87 – sisä-/ulkonurkkakappale
CL 89 – saumanauha
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KÄYTTÖ
CL ULTRATAPE -nauhaa käytetään liikunta ja nurkkasaumojen, putkien läpivientien ja kulmien pysyvästi vesitiiviiksi eristämiseen. Nauhaa käytetään yhdessä muiden Ceresitin vedeneristystuotteiden kanssa (esim. elastisten laastien kanssa
keraamisten ja kivilaattojen alla. CL ULTRATAPE -nauha
sopii käytettäväksi seinissä ja lattioissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Erittäin hyvin nauha sopii erityisen kuormittuviin
käyttökohteisiin ja vaativiin liitoksiin asuin- ja teollisuusrakennuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. terassit,
parvekkeet, kaarikäytävät, märkätilat, suurkeittiöt, uima-altaat, laboratoriot ja elintarviketeollisuus.
Testattu järjestelmän osana yhdessä vesieristystuotteiden CL
50, CL 51, CR 166 ja CL 72 kanssa.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Noudata vastaavien Ceresitin vedeneristystuotteiden käyttöohjeita.

TÖIDEN KULKU
Valmistele tarvittava määrä CL ULTRATAPE -tuotteita. Mittaa ja leikkaa sopivat CL 89 nauhat, määritä putkien läpiviennit ja sisä- ja ulkokulmien määrä ja laita kaikki tuotteet
valmiiksi käden ulottuville. Levitä sopivaa Ceresitin vedeneristystuotetta (esim. laasti tai epoksihartsi) teknisten tietojen sivulla olevien ohjeiden mukaisesti seinään tai lattiaan
(noudata määriteltyjä työ- ja käyttöaikoja), aloittaen kulmista ja reunoista. Kulmissa käytetään vedeneristysnauhan
kanssa järjestelmäkomponentteja CL 86 ja CL 87.
Levitä ensin kulmiin ja reunoihin vain vedeneristysnauhan
kiinnittämiseen tarvittava määrä mastiksia. Paina sen jälkeen etukäteen muotoillut kulmaelementit vedeneristystuotteeseen ja levitä päälle vähintään 5 cm reunavaralla
eristysnauha. Sopivan mittainen nauhanpätkä asetetaan
rypistymistä välttäen tuoreelle vedeneristyskerrokselle ja
painetaan paikalleen lastan avulla siten, että teippi on täysin tarttunut vedeneristyskerrokseen. Nauhan keskiosaan
(sisä- tai ulkokulma) ei tarvitse levittää vedeneristystä, tämän osan ei tarvitse tarttua alustaan.
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Jätä nauhojen yhdistämiseen tai kulmaelementtien nauhalla peittämisen jälkeen vähintään 5 cm verran päällekkäistä
nauhaa. Putkimansetit laitetaan putkien läpivientien ympäri
ja rei’itetyt kohdat asetetaan vesieristyksen sisälle. Viemärieristyksen tekemiseen suosittelemme käyttämään Ceresit
CL 525 butyylikaulusta. Kun kaikki nauhat on asennettu,
voidaan aloittaa vedeneristyskerroksen levittäminen koko
aiotulle alueelle, mukaan lukien nauhoille. Rakentamisen
kuluessa viimeistellyt vedeneristyskerrokset (myös CL 89
ULTRATAPE) on suojattava mekaanisilta vaurioilta.

HUOMIO!
CL ULTRATAPE tuotteita asennetaan vain kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa +5° - +35 °C. Turvallisuus- ja
jätteidenkäsittelyinfo löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

PAKKAUKSET

KÄYTTÖ
Tiivistenauha CL 152 on tarkoitettu elastisten, vedenkestävien tiivistysmateriaalien Ceresit CL 50, CL 51, CR 166, CL
66 ja tiivistysmassan Ceresit CR 90 vahvistamiseen kulmissa, reunoissa, liikuntasaumoissa, asennusputkien läpivienneissä jne.
Tiivistenauha muodostaa keraamisten laattojen alle elastisen ja vedenkestävän kerroksen rajapinnoilla. Voidaan
käyttää lattioilla ja seinillä, sekä sisä- että ulkotiloissa.
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TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

termoplastinen elastomeerinen tiivistyskalvo,
joka on molemmilta puolin päällystetty polypropeenivälikankaalla

___________________________________________________________

Suurin jännitys vedettäessä:

___________________________________________________________

Venymä, suurin voima:

- pituussuunnassa: > 50 %

___________________________________________________________

Nauhan leveys:

120 mm

___________________________________________________________

TÖIDEN KULKU

300 ml patruuna

TEKNISET TIEDOT
Koostumus:

kemikaalinkestävä elastomeeri, joka on
molemmilta puolilta päällystetty kutomattomalla polypropeeni-kankaalla
___________________________________________________________
Murtovenymä pituussuunnassa (DIN EN ISO 527-3):72 %
sivusuunnassa (DIN EN ISO 527-3): 286 %
___________________________________________________________
Vetolujuus enintään
pituussuunnassa (DIN EN ISO 527-3):
sivusuunnassa (DIN EN ISO 527-3):

105 N/15 mm
27 N/15 mm

___________________________________________________________

Vedenkestävyys (DIN EN 1928, menetelmä B): > 1,5 baria

CL 152 nauha asennetaan tiivistysmateriaalikerrosten väliin. Ensin levitetään ensimmäinen tiivistysmateriaalikerros,
sen jälkeen asetetaan tiivistenauha, painetaan se tiiviisti
alustaa vasten ja päällystetään toisella kerroksella tiivistysmateriaalia.
Liikuntasaumojen tiivistyksessä nauha painetaan sauman
sisään ja sen keskelle muotoillaan syvänne, jonka avulla
sauma voi muuttaa muotoaan.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +25 °C.

___________________________________________________________

Mitat: CL 89 leveys: 120 mm
CL 83 120 x 120 mm, 1/2” kokoisille putkille
CL 86 sivun pituus: 118 mm
CL 87 sivun pituus: 118 mm
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
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kemikaaleja kestävä
vesitiivis
XXerittäin elastinen
XXkestävä liimasidos
XXei vanhene

keittiöihin, kylpyhuoneisiin, parvekkeille, terasseille
vedenkestävä ja elastinen
XXerittäin helppo levittää
XXtakaa pysyvän liitännän
XXkestää repimistä
XXei menetä ominaisuuksiaan ajan myötä
XXemäksenkestävä
XX

OMINAISUUDET

XX
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CL 83, CL 86,
CL 87, CL 89
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PAKKAUKSET
10 m ja 50 m rullat.

Kokonaispaksuus:

0,66 ± 0,09 mm

___________________________________________________________

Kestävyys 0,15 MPa paineiselle vedelle
24 tunnin aikana:
vuodot puuttuvat
___________________________________________________________

Lämmönkesto:

– 30° - +90 °C

___________________________________________________________

UV-kestävyys:

< 500 tuntia

___________________________________________________________

Kemikaalikestävyys
Kesto, kun tuotetta on säilytetty seitsemän päivää huoneenlämmössä seuraavissa aineissa:
- suolahappo 3 %
- rikkihappo 35 %
- sitruunahappo 100 g/l
- maitohappo 5 %
- natriumhydroksidi 20 %
- natriumhypokloriitti 0,3 g/l
- merivesi (merisuolapitoisuus 20 g/l)
___________________________________________________________

Säilytys:

kuivissa olosuhteissa

-30° − +80 °C

___________________________________________________________

Taitettavuus alhaisessa lämpötilassa
(DIN EN 1876-1):

-30 °C: ei halkeile

___________________________________________________________

Säilytys:

alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa
paikassa noin 24 kuukautta
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Itseliimautuva butyylikangas lattiakaivojen ja läpivientien vahvistamiseen ja vesieristykseen.

Vesieristyksen vahvikekangas
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Tiivistyslaippa

CL 252
erittäin vahva
XXkestävä liitos
XXei vanhene

OMINAISUUDET

XX

XX

RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

Y

OMINAISUUDET

itseliimautuva - tarttuu voimakkaasti metalliin, lasiin,
puuhun ja betoniin
XXpysyvästi vedenkestävä ja elastinen
XXliuotinvapaa, ei sisällä haitallisia aineita
XXtakaa pysyvän liitännän
XXkestää repimistä
XXei menetä ominaisuuksiaan ajan myötä
XXei tahraa
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Tiivistyslaippa CL 525 on tarkoitettu joustavien, vesitiiviiden
liitäntöjen luomiseen lattiakaivojen ja muiden läpivientien
ympärille. Sopii käytettäväksi Ceresitin vesieristyslaastien
CL 50, CL 51, CL 60 ja CR 166 kanssa.
Tiivistyslaippa takaa läpivientien ympäristön vesitiiviyden ja
joustavan liittymisen materiaalista toiseen. Voidaan käyttää
lattioilla ja seinillä.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Alustojen on oltava kestäviä ja puhdistettu tarttumista
estävistä aineista. Imevät alustat on pohjustettava Ceresit
R 766 pohjusteella, joka laimennetaan veteen 1:4.
Kipsipinnat ja imemättömät alustat pohjustetaan laimentamalla 1:1.
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KÄYTTÖ

KÄYTTÖ
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CL 252:ta käytetään sisätiloissa liikunta- ja nurkkasaumojen
sekä kulmien vahvistamiseen Ceresit vesieristyksen CL 50 ja
CL 51 kanssa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat keittiöt, wc-tilat, kylpyhuoneet ja suihkutilat.
Saunoissa, kylpylöissä ja uima-altaissa on käytettävä elastista vesieristyskangasta CL 152.

I

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +25 °C.

PAKKAUKSET
10 kpl laatikossa.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat: kuitukankaaseen kiinnittyvä butyylimassa, päällystetty yhdeltä sivulta HDPE-kalvolla.
___________________________________________________________

0,1 MPa
Puristuslujuus 50 % puristuksessa
___________________________________________________________
Tarttumislujuus:

>19 N/cm

___________________________________________________________

TÖIDEN KULKU
CL 525 sijoitetaan läpiviennin aukkoon fleecepinta ylöspäin siten, että läpiviennin kohta jää keskelle. Sen jälkeen
yksi tiivistyslaipan puoli taitetaan toisen päälle ja poistetaan suojamuovi. Ylös nostettu puoli asetetaan takaisin
ja painetaan butyyli vahvasti lattiaan, jotta butyylin ja lattian väliin syntyy liimasidos. Sama menettely toistetaan toiselle puolelle. Kun koko vahvikeverkko on kiinnitetty lattiaan, leikataan siihen aukko ja asennetaan kiristysrengas
lattiakaivon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Butyylikappaleen reunat peitetään Ceresit vesieristysmassalla CL 50,
CL 51, CL 60 tai CR 166 ja sen päälle asetetaan koko
reunan pituudelta Ceresit CL 89, CL 252 tai CL 152 vahvistusnauhat. Vahvistusnauhojen on ulotuttava vähintään 5
mm leveydeltä eristeen päälle ja tartuttava alta 100 %. Sen
jälkeen koko lattia peitetään ensimmäisellä vesieristysmassakerroksella. Seuraava kerros levitetään vesieristysmassan
käyttöohjeiden mukaisesti.

Mitat:

370×370 mm

___________________________________________________________

Kokonaispaksuus

1,5 mm

Paino:

40 g/m²

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Lämmönkesto:

-30° – +80 °C

___________________________________________________________

Säilytys:

kuivissa olosuhteissa

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Alustojen on oltava kiinteitä ja puhdistettu tarttumista estävistä aineista. Imevät alustat on pohjustettava Ceresit CT
17:llä tai CT 19:llä. Imemättömät alustat ja lattiat pohjustetaan Ceresit CN 94:llä laimennettuna vedellä 1:1. Vanhat keraamiset laatat karhennetaan, puhdistetaan hiontapölystä ja pohjustetaan CN 94 tiivisteellä. Noudata
vastaavien Ceresitin tuotteiden käyttöohjeita.

TÖIDEN KULKU
Mittaa valmiiksi tarvittavan pituiset nauhan kappaleet.
Levitä Ceresit vesieristysmassa CL 50 tai CL 51 siveltimellä paikkoihin, joihin asennat vahvikenauhan. Työnnä nauha vesieristysmassaan lastan avulla ja levitä lisäksi vesieristysmassaa siten, että koko nauha on tasaisesti ”upotettu”.
Asenna sen jälkeen kulmakappaleet..
Jätä nauhojen ja kulmakappaleen yhdistämisen jälkeen
nauhat vähintään 5 cm: matkalta päällekkäin.
Kulmissa käytetään vesieristysnauhan kanssa järjestelmän
kulmakappaleita CL 86 ja CL 87.
Putkimansetit laitetaan putkien läpivienteihin tai viemärin
ympäri ja rei’itetyt kohdat asetetaan vesieristyksen sisälle.
Kun kaikki nauhat ja kulmakappaleet on asennettu, pinnoitetaan seinät ja lattiat kaksinkertaisella vesieristysmassalla.
On suositeltavaa tehdä tämä 24 h kuluessa.
Rakentamisen aikana valmiit vesieristyskerrokset on suojattava mekaanisilta vaurioilta.

TEKNISET TIEDOT
Koostumus:

kutomaton polypropeenikangas

___________________________________________________________

Mitat:

leveys 105 mm
pituus 20 m ja 50 m
paksuus 0,4 mm

___________________________________________________________

Tuotteen paino

70 g/m²

___________________________________________________________

Murtuminen venytettäessä
DIN EN ISO 527-3
Murtuminen sivusuunnassa
DIN EN ISO 527-3
Murtumaraja pitkittäisvenytyksessä
DIN EN ISO 527-3
Murtumaraja sivuttaisvenytyksessä
DIN EN ISO 527-3

155 N / 50 mm
110 N / 50 mm
50 %
50 %

___________________________________________________________

Heikkojen kemikaalien kestävyys sisätiloissa, 7 päivää
altistettuna kemikaalille:
Hydrokloridi 3 %
Rikkihappo 3 %
Sitruunahappo 3 %
Maitohappo 3 %
Kaliumhydroksidi 3 % ja 20 %
Natriumhypokloriitti 0,3 g/l
Suolavesi/merivesi (suola 20 g/l)

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

-30° − +90 °C

___________________________________________________________

Säilytys:

ei määritetty. Kuivassa ja viileässä, ei alttiina
suoralle auringonvalolle.

HUOMIO!
CL 252:ta käytetään vain kuivissa olosuhteissa lämpötilan
ollessa +5° - +35 °C. Turvallisuus- ja jätehuoltoinfo löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

PAKKAUKSET
15 ja 7,5 kg muoviastia.
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CM 74 UltraPox

Kemikaalinkestävä liima

Kaksikomponenttinen epoksiliima voimakkaasti
kemikaaleille altistuvien keraamisten laattojen
kiinnittämiseen ja saumaukseen.
OMINAISUUDET
vedenkestävä
XXkestää kemikaalialtistusta
XXerittäin kestävä
XXhelppo levittää
XXei sisällä liuottimia
XXhuonokuntoisille ja suurta kuormitusta kestäville
pinnoille
XXR2T

R2

XX

KÄYTTÖ
Ceresit CM 74 liima on tarkoitettu keraamisten ja täysmassalaattojen ja luonnonkivien (myös marmori) yms. kemikaalinkestävään kiinnittämiseen. Sitä voidaan käyttää
myös täysmassaprofiilien tai lastulevyn liimaamiseen. CM
74 sopii käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Erityisesti
sitä suositellaan käytettäväksi jatkuvasti märissä ja voimakkaiden kemikaalien kanssa kosketuksissa olevissa paikoissa, kuten autopesuloissa, terveyskeskuksissa, kylpylöissä,
suurkeittiöissä, panimoissa, siiloissa, varastorakennuksissa, meijereissä, löyly- ja höyrysaunoissa, laboratorioissa .
Ceresit CM 74 -liimaa voidaan käyttää myös metallipinnoille (korroosionkestävä tai kuumakuivatetulla kvartsihiekalla päällystetty ruosteenestokäsitelty epoksipinnoite), betonipinnoilla (yli 3 kuukautta vanhat, kosteuspitoisuus ►4
%), valetuilla sementtialustoilla ja sementtirappauksella
(vähintään 28 päivää vanhat, kosteuspitoisuus ► 4 %), sementtikuitu- ja kuitulaastilevyillä (paksuus ► 22 mm) ja vanhoilla keraamisilla ja kivilaatoilla.
CM 74:ää voidaan käyttää sekä laattojen kiinnitämiseen
että kemikaalinkestävään saumaukseen.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CE 74 tarttuu kaikkiin vahvoihin, kuormitusta kestäviin,
puhtaisiin ja kuiviin betonipintoihin, jotka on puhdistettu
tarttumista estävistä aineista. Likaantuneet kohdat ja tarttumista estävät kerrokset ja aineet on huolellisesti poistettava
pinnoilta. Saumausta varten laattojen kiinnitysmateriaalin
on oltava kovettunut ja laattojen reunat puhdistettuna huolellisesti laastijäämistä tai vanhoista saumausaineista.
Ensin on varmistettava, että materiaali ei sotke pysyvästi
laattojen pintaa.
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Palotekninen käyttäytyminen:

HUOMIO!
Työt on tehtävä ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan
ollessa +10° – 25 °C.
Kaikki tässä esitetyt tiedot koskevat +20 °C lämpötilaa
suhteellisen ilmankosteuden ollessa 60 %.Muissa olosuhteissa tuotteen ominaisuudet voivat hieman muuttua.
Tuote sisältää terveydelle haitallisia aineita. Kovettumaton
hartsi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tahrat poistetaan
vedellä. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. Jos materiaalia on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla
vedellä ja hakeudu lääkäriin. Sisätiloissa on varmistettava
hyvä ilmastointi. Säilytettävä lasten ulottumattomissa!

Vaaralliset aineet:

8 kg muoviastia

CE 74 pakkaus sisältää kahta komponenttia. Kovettaja
(komponentti B) lisätään perusaineeseen (komponentti A)
ja sekoitetaan sekoittimella hitaasti (noin 400 kierrosta minuutissa) tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi. A/B sekoitussuhde on 10 : 1. Komponenttiin A kaadetaan koko komponentti B (ämpärissä oleva pullo). Pakkauksen sisältö on
käytettävä täysin.
Laattojen ja kivien kiinnittäminen:
CE 74 on ohutkerroksinen materiaali, joten se levitetään
alustalle hammastetulla levityslastalla. Levityslastan hammastus valitaan laattojen koon mukaan.
Työskentelyaika (ja siten korjausaika) on huoneen ja astian
lämpötilan ollessa 18 °C noin 90 minuuttia. Laatat asennetaan liimakerrokselle ja painetaan sitä vasten. Älä aseta
laattoja tiiviisti toistensa viereen! Saumojen leveys määräytyy laattojen koon ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.
Tehtäessä kulmia, reunoja ja liikuntasaumoja vedenkestäväksi, on näissä kohdissa käytettävä sopivia lisätuotteita CL
62 ja CL 152 (tiivistenauhat).
Saumaus:
Seos työnnetään kumilastalla tai laastilastalla huolellisesti
laattojen väliseen tyhjään tilaan ja ylimääräinen aine poistetaan laatoilta välittömästi levityksen jälkeen saumalastalla vinosuunnassa.
Puhdistaminen:
Ylimääräinen aine poistetaan laatan pinnalta puhtaalla (ei
karkealla) sienellä ja vähäisellä vedellä. Se hierotaan pyörivin liikkein pehmeäksi ja poistetaan. Sen jälkeen pyyhitään jäämät pois puhtaalla sienellä ja vähäisellä vedellä.
Sieni huuhdellaan välillä vedellä. Noin 3 tunnin kuluttua
(ehdottomasti ennen 6 tunnin kulumista) poistetaan laattojen pinnalta pehmeällä sienellä niille kehittynyt kerros.
Työkalut puhdistetaan ja tahrat poistetaan lämpimällä vedellä ja harjalla ennen kuin seos kovettuu. Täydellisesti kovettunut aine voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Saumauksen jälkeen laatoitettu lattia on kävelykelpoinen
24 tunnin kuluttua.
CE 74 saavuttaa lopullisen mekaanisen kestävyytensä ja
kemiallisen kestävyytensä 7 päivän kuluttua.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat: epoksihartsi, mineraalitäyteaineita ja lisäaineita

___________________________________________________________

Väri:

harmaa

___________________________________________________________

katso käyttöturvallisuustiedote

___________________________________________________________

Arvioitu menekki (saumauksessa):
Menekki levyliimana käytettäessä:
Levityslastan hammastus
(mm)

Menekki
(kg/m2)

3 mm

1,9

4 mm

2,2

6 mm

2,8

8 mm

3,4

PAKKAUKSET

TÖIDEN KULKU

luokka E

___________________________________________________________

Laatan
mitat
(cm)

Laatan
paksuus
(mm)

Sauman
leveys
(mm)

Menekki
(kg/m2)

5/5

5

4

1,3

10/10

8

4

1,0

15/15

6

6

0,8

1,6 kg/dm3

___________________________________________________________

10/20

6

6

0,9

Aineiden sekoitussuhde: 10 painoyksikköä komponenttia
A 1 painoyksikkö komponenttia B

10/20

10

8

1,9

20/20

10

8

1,3

Tuoreen laastin tiheys:

___________________________________________________________

Käyttöaika:

noin 90 min

___________________________________________________________

Kuormituksenkesto:

24 tunnin kuluttua

Käyttölämpötila:

+10 °C – +25 °C

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Avoaika:
Avoaika DIN EN 1346 mukaan:

noin 90 min
> 2 N/mm2

Säilytys: enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä;
tuote on säilytettävä kuormalavoilla kuivissa oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa, lämpötilalla yli 10 °C.
Tuote vastaa standardia EN 12004:2017.

___________________________________________________________

tarttuvuus ≥ 0,5 N/mm2
vähintään 20 min jälkeen
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti

Pidennetty avoaika:

___________________________________________________________

Vertikaalinen luisto:
≤ 0,5 mm
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti

___________________________________________________________

Tartuntavoima: alkutartunta: ≥ 2,0 N/mm2 standardin EN
12004 + A1 mukaisesti

___________________________________________________________

Kestävyys: - tarttuvuus vesiupotuksen jälkeen:≥ 2,0 N/mm2
- tarttuvuus termisen ikääntymisen jälkeen: ≥ 2,0 N/mm2
standardin EN 12004+A1 mukaisesti

___________________________________________________________

Kemiallinen kestävyys:

7 päivän kuluttua kemiallisen
kestävyyden taulukon mukaisesti

___________________________________________________________

Lämmönkesto:

-30° – +100 °C

___________________________________________________________

Vetolujuus:

≥ 2,2 N/mm2

___________________________________________________________

Leikkauslujuus DIN EN 12003 mukaan:

> 2 N/mm2

___________________________________________________________
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CM 77 ULTRAFLEX

Mikäli työ keskeytyy, sulje ämpäri. Käytä liima 3 viikon kuluessa astian avaamisesta. Mikäli muodostuu kuivunut liimakalvo (esim. virheellisen varastoinnin takia), poista se,
mutta älä sekoita sitä liiman joukkoon.
Puhdistus
CM 77 on silaanipohjainen liima, joka kovettuu reagoidessaan kosteuden kanssa. Työkaluja ja laattoja ei voida
puhdistaa vedellä. Esipuhdista työkalut ja pinnat kuivalla
liinalla. Tuoreet liimajäämät voidaan poistaa alkoholilla tai
maalitinnerillä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain
mekaanisesti.

Silaanipohjainen liima

Erittäin joustava ja monikäyttöinen liima laattojen,
luonnonkivien ja muiden pinnoitteiden asennukseen
etenkin vaikeille alustoille

XX

RT SERVIC
XPE
ES
TE
O
VT

Y
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CM 77 tarttuu kaikkiin kiinteisiin, kantaviin, puhtaisiin ja
kuiviin alustoihin, jotka on puhdistettu tartuntaa haittaavista aineista.
Heikkokuntoiset pinnat on poistettava. CM 77 tarttuu ilman erityistä esikäsittelyä metalliin, puuhun, betoniin, laastiin, sementtipintoihin, ksyloliittiin, kuitusementtilevyyn, lastulevyyn,
olemassa oleviin laattoihin ja tekokivilattioihin
ard EN
sekäd lämmitettyihin pintoihin.
Kalsiumsulfaattitasoite (kipsi/anhydriitti, mekaanisesti karhennettu ja vapaa pölystä, jäännöskosteus ≤ 0.5 paino-%,
lämmitetty pinta ≤ 0.3 paino-%) ja mastiksiasfaltti (karhennettu hiekalla, ei teolliseen käyttöön) sekä PVC-päällysteet
on pohjustettava CL 71 UltraPoxilla tai CK 740 epoksihartsipohjusteella.
Rappauslaastiryhmät CS II - CS IV (vähintään 28 päivän
ikäiset), sementtipinnat (vähintään 28 päivän ikäiset, jäännöskosteus < 2 paino-%) ja betoni (vähintään 2 kuukauden ikäinen) voidaan laatoittaa suoraan.
Tuoreet sementtipinnat (3-5 päivää asennuksen jälkeen)
on pohjustettava CL 71:llä tai CK 740:llä. Käytettäessä ulkotiloissa, liima on suojattava kosteuden tunkeutumiselta
alustasta esim. asentamalla CL 69 UltraTight vedeneriste
ja erotteleva kalvo. Kostuttaminen on välttämätöntä, kun
asennettaan suuria laattoja. Suurten laattojen osalta seosta levitetään sekä alustaan että laattaan, jotta varmistetaan
paras tarttuvuus.
004
12

Ceresit CM 77 UltraFlexiä käytetään asennettaessa
– keraamisia laattoja ja levyjä, marmoria, tekokiviä (puristekivet), luonnonkivilaattoja, klinkkeriä, posliinia, lasitiiliä
ja lasimosaiikkia, jne.
– rakennuselementtejä, tehdasvalmisteisiä komponentteja,
puusta, muovista ja metallista valmistettuja profiileita.
CM 77 soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
Se takaa luotettavan ja kestävän liitoksen jopa vaikeilla
alustoilla, kuten metalli, puu, lasi, synteettinen hartsi ja pinnoitteet - yleensä ilman pohjustetta.
Sitä voidaan käyttää vakiorakennusalustoilla, myös juuri
asennetulle sementtipinnalle (mahdollinen aika: 3-5 päivää
asennuksen jälkeen, sitten taas 28 päivän kuluttua).
Sen suuren joustavuuden ansiosta sitä voidaan myös käyttää hieman joustavilla pinnoilla (jos käytetään yhdessä Ceresit CM 74/CE 79 UltraPox epoksitasoitteiden kanssa).
CM 77 voidaan käyttää laattojen ja levyjen asennukseen
lämmitetyillä ja jäähdytetyillä lattiarakenteilla.
Jos käytetään yhdistelmää CL 69 UltraTight ja CM 74/ CE
79 UltraPox, CM 77 soveltuu myös alueille, jotka ovat alttiina kemikaaleille. Esim: autopesulat, suurkeittiöt, panimot,
eläinsuojat, meijerit ja laboratoriot. CM 77 on kemialliselta
koostumukseltaan paras liima erityisesti suurten keraamisten tai synteettisistä materiaaleista valmistettujen laattojen
(yli 1 m²) liimaukseen.
CM 77 voidaan käyttää askeläänien vaimentamiseen DIN
EN ISO 140-8:1998 mukaisesti yhdessä keraamisten päällysteiden kanssa.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

st
EU an

KÄYTTÖ

Kestävyys
- tarttuvuus vesiupotuksen jälkeen:
≥ 2,0 N/mm2
- tarttuvuus termisen ikääntymisen jälkeen: ≥ 2,0 N/mm2
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
___________________________________________________________
Leikkauslujuus DIN EN 12003 mukaan:
≥ 2 N/mm2
kaikissa
varastointiolosuhteissa
___________________________________________________________
Askeläänien mittaus:

TU

VTT-C-1874-07

OT

ESERTIFIKAA

TT

I

TÖIDEN KULKU
CM 77 UltraFlex on käyttövalmis ja voidaan siksi levittää
suoraan astiasta. Levitä liima ohjeiden mukaan
ohuena kerroksena tai käytä sen sijaan lastalevitysmenetelmää.
Varmistaaksesi laattojen ja levyjen aukottoman asennuksen, liimakerroksen on oltava riittävän paksu.
CC 77 kovettuu kosketuksissa kosteuden kanssa (ilmankosteus).
Asennettaessa suurikokoisia laattoja > 0.2 m², liimakerros pitää suihkuttaa ohuen vesikalvon kanssa, jotta kovettuminen tapahtuisi nopeammin. Vältä lätäköiden muodostamista.

Käytä CM 77:ää vain kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa +5° - +35 °C. Varmistaaksesi oikeaoppisen käytön,
katso erityisesti DIN 18332, DIN 18157, DIN 18515 ja
ZDB:n (Saksan Rakennusliiton) julkaisemat tietosivut. Optimaalinen ympäristön ja materiaalin lämpötila on 23 °C ja
50 % suhteellinen kosteus. Alhaisissa lämpötiloissa suosittelemme lämmittämään liiman ennen käyttöä. Kun laattoja
asennetaan muille kuin edellä määritetyille alueille, pyydä
teknistä neuvontaa. CM 77 on liuotinvapaa TRG 610:n
mukaan.
Kovettumisprosessin aikana vapautuu metanolia; varmista
siksi riittävä tuuletus levityksen ja kuivumisen aikana ja sen
jälkeen. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä.
Syömistä, juomista ja tupakointia tulee välttää tämän tuotteen käsittelyn aikana. Käytä suojakäsineitä. Mikäli ainetta
joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin. Tietoa allergikoille
numerosta +49 (0) 211 797 0. Ei lasten ulottuville. Tuote
ammattikäyttöön.

-10 db

___________________________________________________________

Kulutus:

HUOMIO!

OMINAISUUDET
►käyttövalmis
XX►joustava , liikettä tasaava
XX►voimakkaiden kemikaalien käyttöalueille
XX►sisä- ja ulkokäyttöön
XX►ääniä vaimentava
XXR2T S2

___________________________________________________________

Kolosyvyys
DIN 18167 mukaan
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm

Kulutus
1.5 kg/m²
1.8 kg/m²
2.8 kg/m²
3.4 kg/m²

___________________________________________________________

Säilytys:

Noin 12 kuukautta säilytettynä tiiviisti
suljettuna kuivassa paikassa.
Käytä avattu pakkaus 3 viikon kuluessa.

PAKKAUKSET
8 kg muoviastia.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:
Silaanipohjainen reaktiohartsiliima,
mineraalitäyteaineita ja lisäaineita
___________________________________________________________
Tiheys:
noin 1,6 kg/dm3
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +35 °C
___________________________________________________________
Väri:
valkoinen
___________________________________________________________
Avoaika:
noin 45 min
___________________________________________________________
Vertikaalinen luisto: ►
0,2 mm ≤ 0,5 mm standardin
EN 12004 + A1 mukaisesti
___________________________________________________________
Saumaus:
24 tunnin kuluttua
___________________________________________________________
Lämmönkesto
täysin jähmettyneenä:
-30° – +70 °C
___________________________________________________________
Kemiallinen
kestävyys:
7 päivän kuluttua
___________________________________________________________
Tartuntavoima:

alkutartunta: ≥ 2,0 N/mm2
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
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CE 79 UltraPox Color

___________________________________________________________

HUOMIO!

Arvioitu menekki levyliimana käytettäessä:

Työt on tehtävä ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan
ollessa +10 °C – +25 °C.
Kaikki tässä esitetyt tiedot koskevat +20 °C lämpötilaa
suhteellisen ilmankosteuden ollessa 60 %. Muissa olosuhteissa tuotteen ominaisuudet voivat hieman muuttua.
Materiaali sisältää terveydelle haitallisia aineita. Kovettumaton hartsi voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tahrat poistetaan vedellä. Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.
Jos materiaalia on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi
runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Sisätiloissa on varmistettava hyvä ilmastointi. Säilytettävä lasten ulottumattomissa!

Kestävä 2-K epoksilaasti
saumaukseen ja laattojen kiinnittämiseen.
OMINAISUUDET
2 – 6 mm leveille saumoille
XXerinomaiset käyttöominaisuudet
XXlikaa ja kemikaaleja hylkivä
XXvedenkestävä
XXlämmitettävälle lattialle
XXhelppo levittää
XXei sisällä liuottimia
XXR2T
XX

PAKKAUKSET
5 kg muoviämpärit

TEKNISET TIEDOT

RG

R2

Ainesosat: epoksihartsi, mineraalitäyteaineita ja lisäaineita
___________________________________________________________

Saumausta varten laattojen kiinnitysmateriaalin on oltava
kovettunut ja kuivunut, laattojen reunat huolellisesti puhdistettu laastijäämistä tai vanhoista saumausaineista. Ensin
on varmistettava, että materiaali ei sotke pysyvästi laattojen pintaa.

KÄYTTÖ
CE 79 Ultrapoxy Color on tarkoitettu keraamisten, täysmassa- ja luonnonkivilaattojen (myös marmori), lasimosaiikin
yms. saumaukseen. Se sopii myös koristeellisten värillisten
saumojen tekoon. Seosta voidaan käyttää myös keraamisten, kivi- ja täysmassalaattojen ja -profiilien, haponkestävien laattojen tai lastulevyjen liimaamiseen.
CE 79 Ultrapoxy Color kestää rasva-, viini-, mehu-, kastike- yms. tahroja.
Erityisesti sitä suositellaan käytettäväksi jatkuvasti märissä ja
vahvojen kemikaalien kanssa kosketuksissa olevissa paikoissa, kuten autopesuloissa, akkutiloissa, terveyskeskuksissa,
kylpylöissä, höyrysaunoissa, suurkeittiöissä, meijereissä, panimoissa, siiloissa, varastorakennuksissa ja laboratorioissa
sekä keittiöissä, kylpyhuoneissa, suihkutiloissa, autotalleissa,
pyykkituvissa ja lämmitettävillä lattioilla.
Tuotetta voidaan käyttää myös metallipinnoille (korroosionkestävä tai kuumakuivatetulla kvartsihiekalla päällystetty ruosteenestokäsitelty epoksipinnoite), betonipinnoilla
(yli 3 kuukautta vanhat, kosteuspitoisuus 4 %), valetuilla sementtialustoilla ja sementtirappauksella (vähintään 28 päivää vanhat, kosteuspitoisuus ► 4 %), sementtikuitu- ja -kuitulaastilevyillä (paksuus ► 22 mm) ja vanhoilla keraamisilla
ja kivilaatoilla.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
CE 79 tarttuu kaikkiin vahvoihin, kuormitusta kestäviin,
puhtaisiin ja kuiviin betonipintoihin, jotka on puhdistettu
tarttumista estävistä aineista. Likaantuneet kohdat ja tarttumista estävät kerrokset ja aineet on huolellisesti poistettava pinnoilta.
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TÖIDEN KULKU
CE 79 pakkaus sisältää kahta komponenttia.
Kovettaja (komponentti B) lisätään perusaineeseen (komponentti A) ja sekoitetaan sekoittimella hitaasti (noin 400
kierrosta minuutissa) tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.
A/B sekoitussuhde on 10 : 1.
Saumaus
Seos työnnetään kumilastalla tai laastilastalla huolellisesti
laattojen väliseen saumaan ja ylimääräinen laasti poistetaan laatoilta välittömästi levityksen jälkeen saumalastalla
vinosuunnassa.
Laattojen ja kivien kiinnittäminen
CE 79 on hienojakoinen laasti, joten se levitetään alustalle
hammastetulla levityslastalla. Levityslastan hammastus valitaan laattojen koon mukaan.
Työskentelyaika (ja siten korjausaika) on huoneen ja astian
lämpötilan ollessa 18 °C noin 90 minuuttia.
Puhdistaminen
Ylimääräinen materiaali poistetaan laatan pinnalta puhtaalla (ei karkealla) sienellä ja vähäisellä vedellä. Materiaali hierotaan pyörivin liikkein pehmeäksi ja poistetaan.
Sen jälkeen pyyhitään jäämät pois puhtaalla sienellä ja vähäisellä vedellä. Sieni huuhdellaan välillä vedellä. Noin 3
tunnin kuluttua (ehdottomasti ennen 6 tunnin kulumista)
poistetaan laattojen pinnalta pehmeällä sienellä niille kertynyt kerros.
Työkalut puhdistetaan ja tahrat poistetaan lämpimällä vedellä ja harjalla ennen kuin seos kovettuu. Täydellisesti kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Saumauksen jälkeen laatoitettu lattia on kävelykelpoinen
24 tunnin kuluttua.
CE 79 saavuttaa lopullisen mekaanisen kestävyytensä ja
kemiallisen kestävyytensä 7 päivän kuluttua.

Väri:

valkeahko

___________________________________________________________

Tuoreen laastin tiheys:

1,6 kg/dm3

___________________________________________________________

Aineiden sekoitussuhde:10 painoyksikköä komponenttia A
1 painoyksikkö komponenttia B
___________________________________________________________

Käyttöaika:

levityslastan hammastus
(mm)

menekki
(kg/m2)

3

1,9

4

2,2

6

2,8

8

3,4

Arvioitu menekki saumauksessa:
levyn koko
(cm)

levyn
paksuus
(mm)

sauman
leveys (mm)

menekki
(kg/m2)

5/5

5

4

1,3

10/10

8

4

1,0

15/15

6

6

0,8

10/20

6

6

0,9

10/20

10

8

1,9

20/20

10

8

1,3

Säilytys: enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kun tuote säilytetään kuormalavoilla kuivissa
oloissa ja ehjissä, vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa lämpötilan ollessa yli +10 °C.
Tuote vastaa standardia EN 12004.

noin 90 minuuttia

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+10° – +25 °C

___________________________________________________________

Avoaika:
Avoaika, vetolujuus (DIN EN 1346):

noin 90 minuuttia
> 2 N/mm2

___________________________________________________________

Pidennetty avoaika:

≥ 0,5 N/mm2
vähintään 20 minuutin kuluttua

___________________________________________________________

Vertikaalinen luisto:
≤ 0,5 mm
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
___________________________________________________________

Kemiallinen kestävyys: 7 päivän kuluttua kemiallisen kestävyyden taulukon mukaisesti
___________________________________________________________

Lämmönkesto:

-30° – +100 °C (kuiva lämpö)

___________________________________________________________

Kestävyys:
- tarttuvuus vesiupotuksen jälkeen: ≥ 2,0 N/mm2
- tarttuvuus termisen ikääntymisen jälkeen: ≥ 2,0 N/mm2
standardin EN 12004 + A1 mukaisesti
___________________________________________________________

≥ 2,2 N/mm2

Liiman vetolujuus:

___________________________________________________________

Leikkauslujuus (DIN EN 12003):

> 2 N/mm2

___________________________________________________________

Palotekninen käyttäytyminen:

luokka E

___________________________________________________________

Vaaralliset aineet:

katso käyttöturvallisuustiedote
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CE 40 AQUASTATIC

HUOMIO!
Saumaustöiden aikana ilman ja työstettävän pinnan lämpötilan on oltava +5° – +25 °C. Liian voimakas saumojen
hankaaminen voi aiheuttaa täyteaineen murenemista, jonka seurauksena saumojen pinta muuttuu karheaksi. Saumojen pesu liialla vedellä voi vähentää massan vettähylkiviä ominaisuuksia. Liiallisen veden lisääminen massaan
aiheuttaa halkeilua ja vähentää saumausaineen vahvuutta.
Laattojen alapuolisen pinnan kosteuttaminen, väärän vesimäärän lisääminen ja muuttuvat kuivumisolosuhteet voivat
aiheuttaa värimuutoksia. Värimuutoksien ehkäisemiseksi on käytettävä saman sarjan (sarjanumero on paketissa)
tuotteita. Älä käytä voimakkaan värisiä pesuaineita. Sauman sävy voi poiketa paketissa esitetystä.
CE 40 kuivaseos on ominaisuuksiltaan ärsyttävä ja sisältää
sementtiä, joka aiheuttaa emäksisen reaktion reagoidessaan kosteuden kanssa. Siksi iho ja silmät on suojattava.
Jos laastia joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Elastinen saumausaine

≤ 1000 mm3

CG2 A

004
12

OMINAISUUDET

rd EN
da

st
EU an

Elastinen vedenpitävä ja likaa hylkivä saumausaine enintään 8 mm leveiden laattasaumojen täyttämiseksi

≤ 5 g/240 min.

Silica Active-teknologia takaa:
• paremman halkeamis- ja naarmuuntumiskestävyyden
• täydellisen tasaisuuden ja yhtäläisen värisävyn
• optimaalisen kuivumisajan käytettäessä posliinilaattoja
XX TrioProtection- ja Aquastatic- ominaisuuksien ansiosta
homeen- ja liankestävä
XX posliini-, keramiikka-, lasi-, mosaiikki-, luonnonkivija marmorilaatoille
XX sopii sekä sisä- että ulkotiloihin: märkätiloihin, lattialämmityksen kanssa, parvekkeille, terasseille ja sisäpihoille
XX kosteille pinnoille; lattialämmitykseen; luonnonkiviin;
optimaalisesti puhdistettava käytettäessä keraamisilla
laatoilla; parvekkeille ja terasseille

CG2 W

XX
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SUOSITUKSET

Laattojen väliset liikuntasaumat, seinän ja lattian väliset
saumat sekä saumat saniteettikalusteiden ympärillä täytetään saniteettisilikonilla Ceresit CS 25 tai marmoria käytettäessä CS 29:llä. Vesitiiviyden ja kemikaalikestävyyden
saavuttamiseksi on käytettävä saumausainetta CE 77 tai
CE 79 UltraPox Color.
Saumojen ja keraamisten laattojen lian- tai vedenkestävyyden lisäsuojaksi voidaan käyttää vettähylkivää kyllästysainetta Ceresit CT 10.
rd EN
da

KÄYTTÖ
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Laattojen reunojen ja pinnan on oltava puhtaita. Saumaus
aloitetaan vasta laastin ollessa riittävän kuivaa. Suosittelemme tekemään värimuutoksille herkille laatoille (luonnonkivi) etukäteen testin, jättääkö CE 40 laattojen pintaan
pysyviä jälkiä.
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SilicaActive-teknologiaan perustuva saumauslaasti Ceresit
CE 40 sopii erityisen hyvin posliini- ja muunkaltaisten keraamisten, lasi-, mosaiikki-, luonnonkivi- ja marmorilaattojen (ei ole herkkä värimuunnoksille) saumoihin suorille ja
pystypinnoille. Parempi naarmuuntumis- ja halkeamiskestävyys takaa esteettisen ja kestävän lopputuloksen ja TrioProtection-ominaisuus tehokkaan suojan sieniltä ja homeilta.
Aquastatic-ominaisuuden ansiosta vesi ei pääse tunkeutumaan massaan eikä se likaannu. Silica Active -lisäaineet ja
erikoisväripigmentit takaavat optimaalisen stabiilin pinnan,
jossa on tasainen värisävy. Pitkän käyttöiän, erittäin helpon
levittämisen ja saumapinnan nopeamman puhdistamisen
ansiosta CE 40 sopii täydellisesti:
wXX
posliini-, keramiikka-, lasi-, mosaiikki-, luonnonkivi- ja
marmorilaattoihin;
wXX
veden kanssa kosketuksiin joutuviin kohteisiin (kylpyhuoneet, suihkut, keittiöt ja aputilat - kellarit, varastotilat,
pukeutumistilat);
wXX
maan tasolla sijaitseviin terasseihin ja parvekkeisiin,
kuisteihin, julkisivuihin ja lämmitettäviin tiloihin;
wXX
liikkuville alustoille: lattialämmityksille, lastu- ja kipsilevyille.
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ALUSTAN ESIKÄSITTELY

VTT-C-1874-07
OT

ESERTIFIKAA

TT

I

CE 40 kaadetaan mitattuun määrään puhdasta vettä ja
sekoitetaan, kunnes lopputuloksena on tasainen, paakuton massa.. Älä käytä ruosteisia astioita tai työkaluja! Massa levitetään lastalla, saumat täytetään kokonaan. Ennen
puhdistamista massan on jähmetyttävä riittävästi (sormella
kokeiltaessa). Tämä aika voi vaihdella viidestä minuutista
puoleen tuntiin, riippuen sauman leveydestä ja syvyydestä,
sekä ympäristön ja alustan lämpötilasta. Alustavan kuivumisen jälkeen ylimääräinen materiaali poistetaan puhtaalla, kostealla sienellä. Puhdistamiseen ei saa käyttää kuivaa
kangasta, koska kuivuneen ja kostean saumantäytteen sekoittuminen voi aiheuttaa värimuutoksia. Laattojen seuraava huuhtominen puhtaalla vedellä tukee tasaisen pinnan ja
mineraalien hydraatiota (uudelleenkostutus). Laatoilla voi
kävellä jo 6 tunnin kuluttua. Sauman vesikosketus sallitaan
24 tunnin kuluttua. Ensimmäisen 5 päivän aikana puhdistamiseen käytetään ainoastaan puhdasta vettä, ei mitään
pesuaineita. Sauma muuttuu täydellisesti vettähylkiväksi 7
päivän kuluttua.

Suojaa tuore kerros kuivumiseen asti sateelta, kasteelta ja
alle +5 °C lämpötiloilta.

Arvioitu menekki: riippuu laattojen koosta
ja saumojen leveydestä
Laatan
mitat*
(cm)

Sauman
leveys
(mm)

CE 40
menekki
(kg/m2)

5x5
5x5
10 x 10
15 x 15
10 x 20
30 x 30

2
3
2
3
3
5

0,5
0,7
0,4
0,4
0,4
0,6

__________________________________________

Sahara 25
Pink 34
Chili 37
Clinker 49
Chocolate 58
Graphite 16
Coal 18

__________________________________________

Säilytys: alustoilla viileässä paikassa vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa jopa 24 kuukautta
valmistuspäivästä.
Tuote vastaa standardin EN 13888:2010
vaatimuksia ja sille on myönnetty Puolan valtiollisen hygieniainstituutin lupa
HK/W/0579/01/2011 käytöstä juomaveden kanssa.

Ocean 88
Sky 80
Crocus 79
Lila 90
Mint 64
Kiwi 67

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

sementtilaasti mineraalitäyteaineista
ja polymeerisistä modifikaatoreista

Jasmine 40

Tilavuuspaino:

noin 1,1 kg/dm³

Pergamon 39

Sekoitussuhde:

0,56 l vettä / 2 kg
1,4 l vettä / 5 kg

Valkoinen 01

noin 3 minuuttia

Silver 04

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Alustava vetäytymisaika:

___________________________________________________________

Käyttöaika:

enintään 1,5 tuntia

___________________________________________________________

Käyttölämpötila:

+5° – +25 °C

Kävelykelpoinen:

6 tunnin kuluttua

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Hiertyvyyskestävyys
(standardin EN 13 888 mukaan):

Carrara 03

Manhattan 10
Harmaa 07
Cementgrey 12
Antracite 13

≤1000 mm3

___________________________________________________________

Taivutuslujuus (standardin EN 13 888 mukaan):
- kuivissa olosuhteissa:
≥ 2,5 Mpa
- jäädytys-sulatussyklien jälkeen:
≥ 2,5 MPa

Cocoa 52

___________________________________________________________

Terra 55

Puristuslujuus (standardin EN 13813 mukaan):
- kuivissa olosuhteissa:
- jäädytys-sulatussyklien jälkeen

Siena 47

15 MPa
15 MPa

___________________________________________________________

Kutistuminen (standardin EN 13 888 mukaan): ≤3 mm/m
___________________________________________________________

Veden imukyky (standardin EN 13 888 mukaan):
-30 min kuluttua: ≤2 g
-240 min kuluttua: ≤5 g

___________________________________________________________

Käyttölämpötila-alue:

-30° - +70 °C

___________________________________________________________

Toffi 44
Caramel 46
Bahama 43
Natura 41
Melba 22
Cream 28
Rosa 31
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CE 43 GRAND’ELIT

HUOMIO!

Erittäin kestävä elastinen
saumausaine
Vettä hylkivä seos enintään 20 mm leveiden saumojen täyttämiseen. Parvekkeet, terassit, teollisuuskohteet, lämmitettävät pinnat ja julkiset tilat.

≤ 1000 mm3

CG2 A

OMINAISUUDET
≤ 5 g/240 min.

suurta kemiallista ja mekaanista kuormitusta kestäville
pinnoille
XXparvekkeille, terasseille, poluille, käytäviin, porraskäytäviin, uima-altaisiin
XXsuositellaan käytettäväksi asuin- ja teollisuusrakentamisessa
XXkestää likaa ja homeita
XXkestää veden imeytymistä
XXhyvin värinsä säilyttävä
XXvahvistettu kuiduilla
XXsisältää täyteainetta, joka estää suolaraitojen
muodostumisen
XXmahdollisuus valita koostumus (lattia, seinä, muuri)
XX

KÄYTTÖ
Ceresit CE 43 on tarkoitettu keraamisten, lasi- ja kivilaattojen (paitsi värimuutoksille herkät luonnonkivet ja marmori) saumojen täyttämiseen sekä pysty- että vaakapinnoilla.
CE 43 saumausaine sisältää MicroProtect-rakenteen,
jonka ansiosta sauma kestää likaantumista ja homeita.
Tämä takaa myös keraamisten laattojen esteettisen ulkonäön. Saumojen hyvien vettähylkivien ominaisuuksien ansiosta (aquastatic-efekti) jäävät vesipisarat saumojen pinnalle helmeilemään eivätkä imeydy sauman rakenteen sisään.
CE 43 vastaa standardin EN 13888:2010 luokka CG2
WA (parannetut ominaisuudet, hyvä hankauksenkestävyys
ja imememättömämpi saumausaine) vaatimuksia. Tämä
mahdollistaa saumausaineen käytön jatkuvasti märissä suihkutiloissa, keittiöissä. CE 43:a voidaan käyttää uima-altaiden altaiden saumaukseen 60 cm vedenpinnan
alla, saniteettitiloissa, saunoissa ja tuulikaapeissa. Saumausaine on tarkoitettu käytettäväksi sekä rakennusten
sisä- että ulkopinnoilla. Erityisesti CE 43 käyttöä suositellaan silloin, kun laatat on asennettu liikkuville alustoille:
lämmitettäville lattioille, lastulevy- ja kipsikartonkilevyille,
terasseille, parvekkeille, kylpyhuoneisiin.
Veden- ja kemikaalinkestävyyden takaa Ceresitin saumausaineen CE 44 tai CE 79 UltraPox Color käyttö. Näitä saumausaineita on käytettävä myös uima-altaissa, joissa veden pH on 4,5 tai pienempi, uima-altaan reunoilla ja
suihkutilojen lattioilla 15 cm korkeudella lattiasta, mutta
myös uima-altaissa, joissa hypokloriitti annostellaan käsin.
Marmorilaattojen saumojen täyttämiseen on käytettävä
saumausainetta Ceresit CE 40. Liikkuvilla saumoilla, seinien nurkissa, seinän ja lattian liitoskohdissa ja saniteettikalusteiden ympärillä olevat saumat täytetään saniteettisilikonilla Ceresit CS 25 MicroProtect. Saumojen ja keraamisten
laattojen lisäsuojaukseen likaantumista vastaan on käytettävä pohjustetta Ceresit CT 10.
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CG2 W

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Puhdista laattojen reunat liasta. Laattojen saumojen täyttäminen voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun laattojen
kiinnityslaasti on kovettunut ja kuivunut. Varmista etukäteen, että seos CE 43 ei jätä laattojen pinnoille pysyviä tahroja. Kostuta puhdistetut laattojen reunat märällä sienellä.

Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan on oltava + 5° - +25 °C. Kaikki
tässä esitetyt tiedot koskevat + 23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Toisenlaisissa olosuhteissa on varauduttava siihen, että laasti voi kuivua joko
hieman nopeammin tai hitaammin. Jos laattoja hierotaan
liian voimakkaasti, voi saumausaine kerrostua ja tuloksena on epätasainen pinta. Saumojen voimakas pesu suurella vesimäärällä voi vähentää saumauslaastin vastustuskykyä veden imukykyä vastaan ja aiheuttaa laikkuja. Alustan
ylimääräinen kosteus, vaihteleva kuivaseokseen lisätty vesimäärä tai epätasaiset kuivumisolosuhteet voivat johtaa
saumausaineen värisävyn muutoksiin. Älä käytä voimakkaan värisiä pesuaineita. Värisävyjen välisten erojen välttämiseksi on yhdessä tilassa käytettävä samalla sarjanumerolla merkittyä seosta CE 43 (merkitty pakkaukseen).
Kuivaseos CE 43 sisältää sementtiä, ja kun se sekoitetaan
veteen, syntyy emäksinen reaktio. Siksi iho ja silmät on suojattava työskenneltäessä. Roiskeet silmistä on huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin Tarkempia tietoja tuotteesta on esitetty sen teknisissä tiedoissa.
Kromi VI-pitoisuus on alle 2 ppm tuotteen säilytyksen aikana.

PAKKAUKSET
TÖIDEN KULKU
Kaada CE 43 tarkasti mitattuun määrään puhdasta, kylmää vettä ja sekoita, kunnes muodostuu tasainen, paakuton laastimassa. Älä käytä ruosteisia astioita eikä työkaluja.
Anna seosmassan seistä 3 minuuttia ja sekoita sitten uudelleen. Lisätystä vesimäärästä riippuen saadaan koostumukseltaan joko lattia-, seinä- tai muurisaumojen täyttämiseen
sopiva seos.
1. Lattialaattojen saumojen täyttö. Rakenteeltaan lähes juokseva saumausaine levitetään kumilastalla tai hierrinlastalla laattojen pinnalle. Jäämät poistetaan laattojen
pinnalta huokoisella sienellä, jota on huuhdeltava vedellä
jatkuvasti. Lyhyen kuivumisen jälkeen hierotaan koko lattiapinta kostealla sienellä. Jäljelle jäänyt kuivunut seospöly
poistetaan myöhemmin pehmeällä, kuivalla liinalla.
2. Seinä- tai lattialaattojen saumojen täyttö. Pastamainen saumausaine työnnetään kumisella lastalla laattasaumoihin. Jähmettymisen jälkeen laatat puhdistetaan huokoisella sienellä, jota on huuhdeltava vedellä jatkuvasti. Jos
saumat kuivuvat liian nopeasti, kostuta niitä kevyesti kostealla, sileällä sienellä. Jäljelle jäänyt kuivunut seospöly poistetaan myöhemmin pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Tiilisaumojen täyttö. Maakostea saumausaine levitetään tiilien välisiin saumoihin ja tasoitetaan sen jälkeen teräslastalla hieman saumojen leveyttä kapeammaksi. Täytä ensin lyhyen laastilastan avulla pystysaumat, sen jälkeen
pitemmällä lastalla vaakasaumat. Työt suoritetaan ylhäältä
alas. Kuivuneet seosjäämät hierotaan pois harjalla.
Seoksen pinnalla voi kävellä jo 5 tunnin kuluttua levittämisestä. Saumausaine voidaan altistaa vedelle 24 tunnin
kuluttua. Käytä ensimmäisen 5 päivän aikana saumojen
täyttämisen jälkeen vain puhdasta vettä, johon ei ole lisätty
mitään puhdistusaineita. Seos saavuttaa täydellisen tiiveytensä 5 päivän kuluttua levittämisestä.

2 kg ja 5 kg muoviämpärit

_____________________________________________________
Käyttöaika: e
nintään 60 min.
_____________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +25 °C
_____________________________________________________
Kävelykelpoinen:
5 tunnin kuluttua
_____________________________________________________
Hankauksenkestävä (standardi EN 13888):
≤ 1000 mm3

_____________________________________________________

Taivutuslujuus (standardi EN 13888):
- kuivissa olosuhteissa säilytyksen jälkeen:
≥ 2,5 MPa
- jäätymis- ja sulamissyklien jälkeen:
≥ 2,5 MPa
_____________________________________________________
Puristuslujuus (standardi EN 13888):
kuivissa olosuhteissa säilytyksen jälkeen:
≥ 15 MPa
jäätymis- ja sulamissyklien jälkeen:
≥ 15 MPa
_____________________________________________________
Supistuminen (standardi EN 13888):
≤ 3 mm/m
_____________________________________________________
Veden imeytyminen (standardi EN 13888):
- 30 min kuluttua:
≤2g
- 240 min kuluttua:
≤5g

_____________________________________________________
Lämmönkesto:
– 30° - + 70 °C
_____________________________________________________

Säilytys: Enintään 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä
säkkeihin pakatuille saumausaineille ja enintään
24 kuukautta valmistuspäivämäärästä muoviämpäreihin pakatuille saumausaineille, kun tuote varastoidaan kuormalavoilla, kuivissa olosuhteissa
ja ehjissä alkuperäispakkauksissa.

SUOSITUKSET
Jos laattasaumat on täytetty äskettäin, ne on suojattava sateelta, kasteelta ja lämpötilan laskulta alle +5 °C siihen
asti, että seos on täysin kovettunut ja kuivunut. Tässä käyttöohjeessa on esitelty materiaalin CE 43 käyttömahdollisuuksia, lisäksi annetaan suosituksia töiden toteuttamisesta. Tässä ei ole mahdollista kuvailla kaikkia ammattilaisten
käyttämiä työmenetelmiä. Tässä käyttöohjeessa esitettyjen
ohjeiden lisäksi on yllämainittuja töitä suoritettaessa otettava huomioon myös vastaavien rakennustöiden määräykset
ja noudatettava yleisiä työturvallisuuden periaatteita. Valmistaja takaa tuotteen laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan
tuotteen käyttöolosuhteisiin eikä takaamaan oikeaoppista
käyttöä. Mikäli esiintyy epävarmuutta lopputuloksesta, on
suoritettava koetyö. Tämän käyttöohjeen julkaiseminen mitätöi kaikki aikaisemmat samankaltaiset ohjeet.

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

Arvioitu kulutus:
Laatan
Sauman
mitat*
leveys
(cm)
(mm)

CE 43
menekki
(kg/m2)

__________________________________________

10 x 10
10 x 20
10 x 20
30 x 30

5
5
8
10

1,2
0,6
0,9
0,8

__________________________________________

Tuote vastaa standardia EN 13888:2010.
Tuotteelle on 10.02.2012 myönnetty tehtaan laadunvalvonnan todistus nro ITB–
0137/Z.

sementtilaasti mineraalitäyteaineista ja
lisäaineista

___________________________________________________________

Laastin
tilavuuspaino:
noin
1,25
kg/dm3
_____________________________________________________
Sekoitussuhde:
puolijuokseva koostumus:
noin 6,75 - 7,0 l vettä / 25 kg
noin 1,35 - 1,4 l vettä / 5 kg
pastamainen koostumus
noin 6,0 - 6,25 l vettä / 25 kg
noin 1,2 - 1,25 l vettä / 5 kg
maakostea koostumus:
noin 2,5 - 2,75 l vettä / 25 kg
noin 0,5 - 0,55 l vettä / 5 kg
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Laastin jähmettymisaika:
noin 3 min.
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CS 25 MICROPROTECT

Sahara 25

TEKNISET TIEDOT

Saniteettisilikoni

Ainesosat

oktaanisilikoni

Tiheys:

noin 1,0 g/ml

___________________________________________________________
___________________________________________________________

CS 25 MICROPROTECTin uusi koostumus sisältää
vaikuttavia aineita, jotka ehkäisevät sienten
ja homeen muodostumista, vähentävät itiöiden
kehittymisen mahdollisuutta ja leviämistä ja
ehkäisevät niiden kasvua.

Käyttölämpötila

Clinker 49
Chocolate 58

noin 15 min

Graphite 16

-40° −+120 °C

Coal 18

___________________________________________________________

Lämmönkesto

Chili 37

+5° − +40 °C

___________________________________________________________

Pintakerroksen kuivumisaika:

Pink 34

__________________________________________________________►

OMINAISUUDET

TÖIDEN KULKU

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Tiivistettävän alustan on oltava kuiva ja puhdistettu öljyistä,
bitumeista, pölystä ja muista tarttumista estävistä aineista.
Lika ja aiempien tiivistysmateriaalien mahdolliset jäämät
on poistettava. Öljyyntyneet pinnat on puhdistettava liuottimella. Saumojen reunoihin voi asentaa suojateipin , joka
helpottaa silikoniin tahrautuneiden pintojen puhdistamista.
Liikuntasaumojen tiivistyksessä niihin työnnetään saumanauha siten, että silikoni ei täytä sauman pohjaa, vaan ainoastaan reunat. Täytteen paksuuden on oltava noin 50 %
sauman leveydestä. Sauman leveys ei saa olla alle 5 mm.

Sauman leveys:

5–30 mm

__________________________________________________________►

saatavana 29 värisävyssä, jotka vastaavat saumausaineiden Ceresit CE 33 Super, CE 40 Aquastatic ja
CE 43 Grand’Elit sävyjä
XXsisältää siententorjunta-aineita
XXpysyvästi elastinen
XXkestää sääolosuhteita ja UV-säteilyä
XXvedenkestävä
XXsisä- ja ulkokäyttöön

Takaa joustavan liitoksen paikoissa, joissa saumoilla on
yleensä taipumus murtua.
Takaa pitkäikäisen suojan sieniltä ja homeelta. Tuotteen
sienentorjunta-aineet pitävät saumat, joihin kertyy seisovaa
vettä, puhtaana ja kiiltävänä.
Materiaali tarttuu erinomaisesti kuiviin ja hieman kosteutta imeviin alustoihin, kuten lasiin, emaloituihin keraamisiin
laattoihin, posliini-, fajanssi- ja emaloituihin rakennuselementteihin.
Keraamisten laattojen saumavälien täyttäminen tilojen kulmissa ja seinien ja lattioiden liitoskohdissa.
Keraamisten laattojen ja saniteettikalusteiden välisten tyhjien tilojen täyttäminen.
Märkätiloja yhdistävien liikuntasaumojen täyttäminen.
Silikoni on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneissa, keittiöissä, wc-tiloissa ja suihkukaapeissa sekä rakennusten ulkopinnoilla.

noin 3 mm 24 tunnin kuluessa

__________________________________________________________►

XX

KÄYTTÖ

Kovettumisaika:

Tuubin kärki leikataan kierteen kohdasta. Kiinnitetään annostelija, joka leikataan täytettävän sauman leveyden mukaisesti. Silikoni puristetaan tuubista silikonipuristimella.
Saumat on täytettävä katkeamattomina ja tasaisesti, niihin
ei saa jättää aukkoja. Viiden minuutin kuluessa on täytetylle pinnalle ruiskutettava saippuavettä ja tasoitettava pinta
kostealla työvälineellä, poistaen samalla ylimääräiset silikonit. Sauman on oltava sen muotoinen, että siihen ei keräänny vettä. Mikäli työssä käytettiin suojateippiä niin se
poistetaan. Tuoreet silikonitahrat pestään saippuavedellä tai lakkabensiinillä, kovettuneet tahrat voi poistaa vain
mekaanisesti. Jos työssä on tauko, on tuubista puristettava
hieman silikonia ulos siten, että se jää näkyviin suuttimesta. Ennen työn jatkamista poistetaan kuivunut materiaali
tuubista. Avattu pakkaus on käytettävä mahdollisimman
lyhyessä ajassa.

Valuminen: ≤ 3 mm standardin EN 15651-1: 2012 mukaan
≤ 3 mm standardin EN 15651-3: 2012 mukaan
__________________________________________________________►
Tilavuuden muutos:
≤ 25 % standardin EN 15651–1:2012 mukaisesti
≤ 30 % standardin EN 15651–3:2012 mukaisesti
__________________________________________________________►
Venymisominaisuudet vesiupotuksen jälkeen:
≥ 100 % lämpötila 23 °C standardin 15651-1: 2012
mukaan
≥ 25 % lämpötila 23 °C standardin 15651-3: 2012
mukaan
__________________________________________________________►
Mikro-organismien kasvu:
1 standardin EN 15651-3:
2012 mukaan
__________________________________________________________►
Materiaalin kulutus:
noin 15 m, jos sauman mitat ovat
6 x 6 mm
__________________________________________________________►
Säilytys:
enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.
Säilytettävä kuivissa olosuhteissa lämpötilan
ollessa 5°−25 °C.
Tuotteella on biosidin markkinointilupa nro 4655/11.
Tuote vastaa standardia EN 15651-1: 2012 ja EN 156513: 2012.

Ocean 88
Sky 80
Crocus 79
Lila 90
Mint 64
Kiwi 67

Jasmine 40
Pergamon 39
Valkoinen 01
Carrara 03
Silver 04
Manhattan 10
Harmaa 07
Cementgrey 12
Antracite 13

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - 40 °C.
Kovettumisen aikana CS 25 erittää etikkahappoa, joka
voi ärsyttää silmiä, limakalvoja ja ihoa. Suljetuissa tiloissa
on varmistettava hyvä ilmastointi. Iholta materiaalin roiskeet pestään spriiliuoksella. Jos laastia on joutunut silmiin,
huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Cocoa 52
Terra 55
Siena 47
Toffi 44
Caramel 46

PAKKAUKSET
280 ml patruuna

Bahama 43
Natura 41
Melba 22
Cream 28
Rosa 31
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CS 125 EXPRESS

PAKKAUKSET

Huippunopea saniteettisilikoni

280 ml patruuna

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

Materiaali keraamisten laattojen saumojen
ja rakojen täyttämiseen saniteettilaitteiden
ympärillä, keittiöissä, kylpyhuoneissa. Materiaali
voidaan altistaa vedelle jo 1 tunnin kuluttua.

oktaanisilikoni

___________________________________________________________

Väri:

valkoinen, väritön

___________________________________________________________

Tiheys:

noin 1,04 g/ml

Käyttölämpötila:

+5° − +40 °C

___________________________________________________________

OMINAISUUDET

___________________________________________________________

erittäin nopea silikoni kylpyhuoneeseen ja keittiöön
voidaan altistaa vedelle jo 1 tunnin kuluttua
XXpysyvä – kestää puhdistusaineiden vaikutuksen
XXpysyvästi elastinen

Lämmönkesto:

XX

Pintakerroksen kuivumisaika:
noin 10 min (lämpötilan
ollessa 23 °C, ja ilmankosteuden 50 %)
___________________________________________________________

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Tiivistettävän alustan on oltava kuiva ja puhdistettu öljyistä,
bitumeista ja pölystä. Lika ja aiempien tiivistysmateriaalien
mahdolliset jäämät on poistettava. Öljyyntyneet pinnat on
puhdistettava liuottimella. Saumojen reunoihin voi liimata
suojateippiä, joka helpottaa silikoniin tahrautuneiden pintojen puhdistamista. Liikuntasaumojen tiivistyksessä niihin
työnnetään saumanauha siten, että silikoni ei täytä sauman
pohjaa, vaan ainoastaan reunat. Täytteen paksuuden on
oltava noin 50 % sauman leveydestä. Sauman leveys ei
saa olla alle 5 mm.
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Kovettumisaika:

noin 5 mm 2-3 päivän kuluessa

Sauman leveys:

5 - 30 mm

___________________________________________________________

KÄYTTÖ
Ceresit CS 125 Express on tarkoitettu keraamisten laattojen
saumojen nopeaan tiivistämiseen tilojen kulmissa.
Seinien ja lattioiden liitoskohdissa sekä keraamisten laattojen että saniteettikalusteiden (lavuaarit, kylpyammeet, yms.)
välisten rakojen täyttämiseen. silikoni voidaan altistaa vedelle jo 2 tunnin kuluttua levittämisestä. Takaa joustavan
liitoksen paikoissa, joissa saumoilla on yleensä taipumus
murtua. Pysyvän elastisuuden ja vedenkestävyyden ansiosta
CS 125 Express sopii liikuntasaumojen täyttämiseen märkätiloissa. Silikoni on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneissa,
keittiöissä, wc-tiloissa ja suihkukaapeissa.
Silikoni tarttuu erinomaisesti sellaisiin kuiviin ja heikosti imeviin alustoihin, kuten lasi, keraamiset laatat (lasite, terrakotta, klinkkeri), keramiikka, alumiini, ruostumaton teräs ja
puu.
Tuotteella on juomaveden kanssa kosketuksen salliva hygieniasertifikaatti. Muuri-, rappaus- ja luonnonkivipintojen
sekä valettujen pohjakerrosten saumojen täyttämiseen on
käytettävä muita Ceresitin tuoteryhmän silikoneja tai polyuretaanisilikonia Ceresit CS 29. Tätä silikonia ei saa käyttää
akvaarioiden, peilipintojen ja hapettuvien metallipintojen
(tina, kupari, sinkki, rauta) liimaamiseen.

-40° − +150 °C

___________________________________________________________

XX

___________________________________________________________

TÖIDEN KULKU
Tuubin kärki leikataan kierteen kohdasta. Kiinnitetään annostelija, joka leikataan täytettävän sauman leveyden mukaisesti. Silikoni puristetaan tuubista silikonipuristimella
Saumat on täytettävä katkeamattomina ja tasaisesti, niihin
ei saa jättää aukkoja. Viiden minuutin kuluessa on silikonin pinnalle ruiskutettava saippuavettä ja tasoitettava pinta
kostealla työvälineellä. Samalla poistetaan ylimääräinen
silikoni. Sauman on oltava sen muotoinen, että siihen ei
keräänny vettä. Mikäli työn aikana käytettiin suojateippiä
se poistetaan. Tuoreet silikonitahrat pestään saippuavedellä tai lakkabensiinillä, kovettuneet tahrat voi poistaa vain
mekaanisesti.
Jos työssä on tauko niin tuubista on puristettava hieman
silikonia ulos siten, että se jää näkyviin annostelijasta. Ennen työn jatkamista poistetaan kuivunut materiaali tuubista. Avattu pakkaus on käytettävä mahdollisimman lyhyessä
ajassa.

Valuminen:

≤ 3 mm standardin EN 15651-3:2012
mukaisesti

___________________________________________________________

Tilavuuden muutos: ≤ 20 % standardin EN 15651-3:2012
mukaisesti
___________________________________________________________

Mikro-organismien kasvu:

standardin EN 15651-3:
2012 mukaisesti

___________________________________________________________

Säilytys:

enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.
Säilytettävä kuivissa olosuhteissa lämpötilan ollessa 5−25 °C.

Tuote vastaa standardia EN 15651-3:2012.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° - +40 °C. Kaikki tässä
esitetyt tiedot koskevat +23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50 %. Muissa olosuhteissa tuotteen
ominaisuudet voivat hieman muuttua.
Kovettumisen aikana CS 125 Express erittää etikkahappoa,
joka voi ärsyttää silmiä, limakalvoja ja ihoa. Suljetuissa tiloissa on varmistettava hyvä ilmastointi. Iholta materiaalin
roiskeet pestään spriiliuoksella. Jos materiaalia on joutunut
silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa!
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LAATTOJEN LAASTIT

CS 11

TEKNISET TIEDOT
Ainesosat:

Akryylitiivistemassa

akryylidispersio

___________________________________________________________

Väri:

valkoinen

Tiheys:

1,6 g/ml

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tiivistemassa halkeamien ja rakojen täyttämiseen
rappaus-, muuri- ja puupinnoilla sekä ikkuna- ja
oviaukoissa sekä laastin tai eristyselementtien
välisissä liitoksissa.

Käyttölämpötila:

Pintakerroksen kuivumisaika:
Lämmönkesto:

Tiivistettävä alusta voi olla hieman kostea, mutta ei märkä,
ja sen on puhdistettu öljyistä, bitumeista, pölystä ja muista
tarttumista estävistä aineista. Lika ja aiempien tiivistysmateriaalien mahdolliset jäämät on poistettava. Öljyyntyneet
pinnat on puhdistettava liuottimella. Olemassa olevia rakoja ja halkeamia on suurennettava, kunnes niiden poikkipinta-alan koko on vähintään 5 x 5 mm. Suositeltavan
täyttösyvyyden pitäisi olla yhtä suuri kuin täytettävän raon
leveys (kuitenkin vähintään 5 mm). Saumojen reunoihin voi
asentaa suojateipin, joka helpottaa massaan tahrautuneiden pintojen puhdistamista.
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Kovettumisaika:

noin 5 mm 10 päivän kuluessa

Sauman leveys:

5–30 mm

___________________________________________________________

elastinen
XXmaalattavissa
XXhyvä tarttuvuus
XXsopii käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa.
XXvedenkestävä
XXympäristöystävällinen

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

-30° − +80°C

___________________________________________________________

XX

Ceresitin akryylitiivistettä CS 11 käytetään saumojen, rakojen tai kuoppien täyttämiseen kaikenlaisilla muuri-, rappaus- ja puupinnoilla. Sopii erinomaisesti puu-, muovi- ja
alumiinielementtien (ikkuna- ja oviaukot, ikkunalaudat,
lattialistat) ja muuri- ja rappauspintojen välisten liitoskohtien tiivistämiseen. Ceresitin akryylitiiviste CS 11 tarttuu hyvin kaikkiin tiheisiin, huokoisiin ja imeviin materiaaleihin:
kaasubetoni, kipsi, hiekkakivi, lastu- ja kipsilevyt sekä maalikerrokset, keraamiset laatat että polystyreenivaahto. Sitä
suositellaan käytettäväksi ikkuna- ja oviaukkojen ja lämpöeristyslevyjen välisten saumojen täyttämiseen eristettäessä rakennuksia märällä menetelmällä. Ceresitin akryylitiivistettä CS 11 voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa,
mutta vain minimaalisesti liikkuvien elementtien välisten liitoskohtien tiivistämiseen. Vastalevitetty materiaali on suojattava sateelta. Kovettunut akryylitiiviste voidaan maalata
kaikenlaisilla maaleilla, se voidaan päällystää tai sitä voi
pakkeloida. Akryylitiivistettä ei saa käyttää liikuntasaumojen ja leveydeltään muuttuvien rakojen täyttämiseen. Sitä ei
myöskään saa käyttää jatkuvasti kosteissa paikoissa.

noin 15 min

___________________________________________________________

OMINAISUUDET

KÄYTTÖ

+5° − +40 °C

___________________________________________________________

___________________________________________________________

≤ 3 mm standardin
EN 15651-1:2012 mukaisesti

Valuminen:

___________________________________________________________

Tilavuuden muutos:

TÖIDEN KULKU
Tuubin kärki leikataan kierteen kohdasta. Kiinnitetään suutin, joka leikataan täytettävän raon leveyden mukaisesti.
Joustava aine on puristettava ulos tuubista tehtävään tarkoitetulla pistoolilla. Raot on täytettävä tasaisesti eikä niihin
saa jättää aukkoja. Noin 15 minuutin kuluessa on täytetylle pinnalle ruiskutettava saippuavettä ja tasoitettava pinta kostealla työvälineellä, poistaen samalla ylimääräinen
massa. Sauman on oltava sen muotoinen, että siihen ei
keräänny vettä. Mikäli työssä käytettiin suojateippiä niin se
poistetaan. Tuoreet tiivistetahrat pestään saippuavedellä,
kovettuneet tahrat voi poistaa vain mekaanisesti.
Jos työssä on tauko, on tuubista puristettava hieman massaa ulos siten, että se jää näkyviin suuttimesta. Ennen työn
jatkamista poistetaan kuivunut aine tuubista. Avattu pakkaus on käytettävä mahdollisimman lyhyessä ajassa.

≤ 30 % standardin
EN 15651-1:2012 mukaisesti

___________________________________________________________

Venymisominaisuudet vesiupotuksen jälkeen:
≥ 100 %
lämpötilassa 23 °C standardin
EN 15651-1:2012 mukaisesti
___________________________________________________________

Materiaalin kulutus:

sauman mitat 6×6 mm: noin 15 m
sauman mitat 10×10 mm: noin 3 m
sauman mitat 20×10 mm: noin 1,5 m

___________________________________________________________

Säilytys:

enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.
Säilytettävä viileissä ja kuivissa olosuhteissa
lämpötilan ollessa yli +5 °C.

Tuote vastaa standardia EN 15651-1:2012.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien
pintojen lämpötilan on oltava +5° − +40 °C. Työskentelyn aikana vältetään materiaalin joutumista silmiin ja limakalvoille. Iholle osunut materiaali pestään pois vedellä.
Jos materiaalia on joutunut silmiin, huuhtele välittömästi
runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa.

PAKKAUKSET
300 ml patruuna

65

LAATTOJEN LAASTIT

LAATTOJEN LAASTIT

FT101

Säänkestävä tiiviste ja liima
Elastinen Flextex-®-teknologiaan perustuva
liimatiivistemassa sekä sisä- että ulkokäyttöön.

OMINAISUUDET
hyvä joustavuus
erittäin hyvä tarttuvuus erilaisiin käsittelemättömiin
XXrakennusmateriaaleihin.
XXtarttumaton pinta
XXvoidaan levittää kostealle pinnalle kuplimatta ja
XXtarttuvuutta kadottamatta (toisin kuin PU-tiivisteet)
XXerittäin hyvä UV-, sään- ja ikääntymisen kestävyys ja
XXvärisävyn vakaus - pinta ei ala rakoilla eikä kellastua
XXsilikoniton
XXei sisällä haitallisia isosyanaatteja
XXei sisällä liuottimia
XXruostumaton
XXhelposti levitettävä ruiskulla jopa alhaisessa
XXlämpötilassa
XXjähmettymisen aikana ei juurikaan supistu
XXjähmettymisen jälkeen maalattava
XXiskuja ja tärinää vaimentava
XX
XX

KÄYTTÖ
Moniin pintoihin hyvin tarttuvaa FT 101:tä suositellaan
käytettäväksi joustavaan tiivistämiseen ja liimaukseen seuraavissa paikoissa:
XXliitossaumat, esim. puu-/alumiini-/PVC-ikkunat tai ovenkarmien ja muurien väliset saumat, portaat, parvekkeet,
terassit, betoni ja ympäröivien putkien äänieristys, jne.
XXikkunalautojen, listojen, peitelevyjen, porrasaskelmien,
keraamisten laattojen, kalusteiden jne. asentaminen (liimaaminen ja tiivistys), jalkalistojen, suojalevyjen, stukkoelementtien, metallien, puun, keramiikan, valmiselementtien, jne. liimaaminen
XXmetalli- ja puurakenteisten saumojen ja liitosten tiivistäminen.
FT 101 on käyttövalmis tuote, joka levitetään pakkauksesta
pinnalle ilman esikäsittelyä normaalin silikoni- tai paineilmapuristimen avulla.
Tuote sopii moniin rakennusmateriaaleihin: betoni, tiili, keraamiset laatat, keramiikka, kuitubetoni, sinkitty ja ruostumaton teräs, rauta, maalattu metalli, lakattu ja anodisoitu
alumiini, puu, melamiini, PVC jne. Ei tartu seuraaviin: PE,
PP eikä PTFE (Teflon). Tuntemattoman materiaalin tai kriittisen rakenteen osalta suosittelemme suorittamaan testejä
tai ottamaan yhteyttä tekniseen palveluumme.
Elastista tiivistettä voidaan maalata vain silloin, kun pinnoite pystyy liikkumaan tiivisteen mukana (tavallisesti silloin, kun sauman liikkuminen on alle 5 %, riippuen pinnoitteesta), muussa tapauksessa pintaan tai pinnoitteeseen
voi muodostua rakoja. Erittäin liikkuvien saumojen osalta pinnoite voi ylettyä enintään 1 mm sauman reunan yli.
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Pinnoitteen yhteensopivuus suositellaan testaamaan ennen
käyttöä, etenkin käytettäessä alkydihartsivärejä. Pinnoitteen
yhteensopivuus suositellaan testaamaan ennen käyttöä,
etenkin käytettäessä alkydihartsivärejä. Päälle maalattaessa voivat alkydihartsivärit hitaasti kuivua ja pinnat jäädä
tahmeiksi ja/tai muuttaa väriä. Jauhemaalattujen pintojen
(esim. jauhemaalatut alumiiniset ikkunanpuitteet) osalta
suositellaan testaamaan tarttumista etukäteen.
Älä käytä FT 101:ä lasitukseen tai bitumipinnoilla. kanssa.
Ei myöskään öljyn, liuottimien tai muiden tiivisteliimaa vauriottavien rakennusmateriaalien kanssa. Kemikaalien tai
korkean lämpötilan kanssa kosketuksissa ollessaan voi
tuote muuttaa väriä, mutta värimuutos ei yleensä vaikuta heikentävästi teknisiin ominaisuuksiin eikä kestävyyteen.
Ei sovi veden paineen alla tai jatkuvasti veden alla oleviin
saumoihin (esimerkiksi uima-altaissa). Älä käytä FT 101:ä
kylpyammeiden eikä uima-altaiden tiivistämiseen. Tuotetta
voidaan käyttää peilien liimaamiseen vain silloin, kun peilin pinta ja suojaava lakkakerros vastaavat standardia EN
1036-1. Kysy peilin tuntemattomista ominaisuuksista peilin
valmistajalta.
Kemiallinen kestävyys:
XXKestää sekä makeaa että merivettä. Lisäksi laimennettuja pesuaineita. Ei suositella käytettäväksi jatkuvassa kosketuksessa kemikaaleihin.
XXKestää huonosti aromaattisia liuottimia, orgaanisia happoja, emäksiä ja happoja sekä kloorattuja hiilivetyjä.
Kosketuksissa muihin kemikaaleihin ota yhteyttä tekniseen
palveluumme.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Tiivistettävien tai liimattavien pintojen on oltava puhtaita ja
kuivia sekä puhdistettu öljystä, rasvasta, pölystä ja irtonaisista osista. Seisova vesi ja vanhat tiiviste-/liimajäänteet on
poistettava. Öljy- ja voiteluaineiden jäämien poistamiseen
käytetään asetonia, alkoholia, isopropanolia tai vastaavia
puhdistusaineita.

TÖIDEN KULKU
Tiivisteen levittäminen
Sauman on liikuttava tiivisteen liikkeiden mukana. Tavallisen sauman leveys on 10 mm - 35 mm. Leveyden ja syvyyden suhteen on
oltava n. 1:0,5. Sauman ja pinnan valmistelun jälkeen painetaan
saumaan PE-vaahtoinen saumatiiviste, josta on huokoset suljettu,
määrättyyn syvyyden saumaan ja tarvittaessa pohjustetaan.
Laita patruuna pistooliin ja työnnä FT 101 saumaan, lujasti sau-

man sivuihin painaen. Täytä sauma kokonaan, vältä ilman jäämistä sauman sisään. Hyvän tartunnan takaamiseksi on tiiviste
painettava tiukasti sauman reunoihin.
Tarkan saumalinjan tai erityisen puhtaan linjan saamiseksi käytetään suojateippiä, joka on poistettava ennen kuin tiivisteen pinnalle muodostuu kalvo. Levittämisen jälkeen tiivistettä voidaan
ennen kalvon muodostumista tasoittaa sileän pinnan saamiseksi.
Liimaus
Pinnan valmistelun jälkeen levitetään FT 101 muutaman sentin
välein nauhana tai laikkuina liimattavalle pinnalle ja liimattava
elementti painetaan käsin paikalleen. Tarvittaessa käytetään liimattaviin elementteihin paikalla pitämiseksi muutaman tunnin
ajan teippiä, kiiloja tai tukia. Muutaman minuutin kuluessa liimauksesta on mahdollista helposti irrottaa vinoon mennyt elementti
ja korjata sen asentoa. Sen jälkeen elementti laitetaan uudestaan
painon alle. FT 101 saavuttaa optimaalisen tarttuvuuden täydellisen jähmettymisen jälkeen, eli +23 °C ja 2-3 mm paksuisen sauman osalta 24–48 tunnin kuluttua.
Työkalujen puhdistaminen
Työkalut ja muut tarvikkeet voidaan puhdistaa heti käytön jälkeen
lakkabensiinillä. Kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

HUOMIO!
Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien pintojen lämpötilan on oltava + 5° - +40 °C. Kaikki tässä esitetyt
tiedot koskevat + 23 °C lämpötilaa suhteellisen ilmankosteuden
ollessa 50 %. Toisenlaisissa olosuhteissa on varauduttava siihen,
että tuotteen ominaisuudet voivat hieman muuttua.

PAKKAUKSET
280 ml patruuna.

TEKNISET TIEDOT
FT 101 High Tack (valkoinen)

Ainesosat:
Flextec-polymeeri (kosteuden vaikutuksesta kovettuva silaanivahvistettu polymeeri (STP))
___________________________________________________________
Väri:
valkoinen
___________________________________________________________
sopii monien rakennusmateriaalien kanssa: betoni, tiili, marmori, keraamiset laatat, keramiikka, kuitubetoni, sinkitty teräs, ruostumaton teräs, rauta, kupari, messinki, maalattu metalli, lakattu
alumiini, anodisoitu alumiini, puu, melamiini, PVC, jne.
___________________________________________________________
Jähmettymätön tuote
Haju:
alkoholi
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +40 °C
___________________________________________________________
Koostumus:
stabiili pasta
___________________________________________________________
Tiheys: ►
~1,4 g/ml (ISO 2811-1)
___________________________________________________________
Valuminen: ►
~ 0 mm (ISO 7390)
___________________________________________________________
Kalvon muodostumisaika: ►
~ 20 min (23 °C, 50 % RH)
___________________________________________________________
Jähmettymisnopeus: ► ~ 2 mm/24 tunnissa (23 °C, 50 % RH,
20x10 mm kaistale)
___________________________________________________________
Alkutarttuvuus:
►
~ 18 g/cm3
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Jähmettynyt tuote
Haju:
hajuton
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
-40° - +80 °C
___________________________________________________________
(Shore A kovuus:
~ 44 (ISO 868)
___________________________________________________________
100 % moduuli: ►
~ 0,65 N/mm2 (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Vetolujuus: ►
~ 0,9 N/mm2 (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Murtovenymä: ►
~ 250 % (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Murtovenymä: ►
~ 400 % (ISO 8339-B)
___________________________________________________________
Elastinen palautuminen: ►
~ 85 % (ISO 7389-B)
___________________________________________________________
Supistuminen: ►
~ -3 % (ISO 10563)

___________________________________________________________
Liikkumiskyky:
25 % (ISO 11600-F)
___________________________________________________________
Sauman
suositeltu
leveys:
10 – 35 mm
___________________________________________________________
STANDARDIT
XXVastaa EN ISO 11600 vaatimuksia, luokka F-25HM,
rakennustiiviste
XXVastaa EN 15651-1 vaatimuksia (CE-merkintä) luokka
25HM, tuotetyyppi F-EXT-INT: sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu julkisivutiiviste
XXVastaa ISO 16938-1 ja 2 vaatimuksia, sopii luonnonkiville, ei likaa
XXVastaa IVD-ohjeen nro 9 vaatimuksia, ikkunoita ja ulko-ovia ympäröiviä saumoja varten►
X
X
EN
15301-1 Paloluokitus: luokka E
___________________________________________________________
Säilytys: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa tiiviste säilyy
12 kuukautta valmistuspäivästä. Säilytä tiiviste kuivassa
paikassa +10° – +25 °C lämmössä suojattuna suoralta
päivänvalolta.

FT 101 Transparent (väritön)

Ainesosat:
Flextec-polymeeri (kosteuden vaikutuksesta
kovettuva silaanivahvistettu polymeeri (STP))
___________________________________________________________
Väri:
väritön
___________________________________________________________
sopii moniin rakennusmateriaaleihin: betoni, tiili, keraamiset laatat, keramiikka, kuitubetoni, sinkitty teräs, ruostumaton teräs, rauta, maalattu metalli, lakattu alumiini, anodisoitu alumiini, puu,
melamiini, PVC jne.
___________________________________________________________
Jähmettymätön tuote
Haju:
alkoholi
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
+5° - +40 °C
___________________________________________________________
Koostumus:
stabiili pasta
___________________________________________________________
Tiheys: ►
~1,1 g/ml (ISO 2811-1)
___________________________________________________________
Valuminen: ►
~0 mm (ISO 7390)
___________________________________________________________
Kalvon muodostumisaika: ►
~20 min (23 °C, 50 % RH)
___________________________________________________________
Jähmettymisnopeus: ► ~2 mm/24 tunnissa (23 °C, 50 % RH,
20x10 mm kaistale)
___________________________________________________________
Alkutarttuvuus:
►
~10 g/cm3
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Jähmettynyt tuote
Haju:
hajuton
___________________________________________________________
Käyttölämpötila:
-40° - +80 °C
___________________________________________________________
(Shore A kovuus:
►~33 (ISO 868)
___________________________________________________________
100 % moduuli: ►
~0,6 N/mm2 (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Vetolujuus: ►
~1,0 N/mm2 (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Murtovenymä: ►
~200 % (ISO 8339-A)
___________________________________________________________
Murtovenymä: ►
~170 % (ISO 8339-B)
___________________________________________________________
Elastinen palautuminen: ►
~90 % (ISO 7389-B)
___________________________________________________________
Supistuminen: ►
~ -3 % (ISO 10563)
___________________________________________________________
Liikkumiskyky:
20 % (ISO 11600-F)
___________________________________________________________
Sauman suositeltu leveys:
10 – 35 mm
___________________________________________________________
STANDARDIT
XXVastaa EN ISO 11600 vaatimuksia, luokka F-20HM,
rakennustiiviste
XXVastaa EN 15651-1 vaatimuksia (CE-merkintä) luokka
20HM, tuotetyyppi F-EXT-INT sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu julkisivutiiviste
XXEN 15301-1 Paloluokitus: luokka E
XXSNJF façade (Ranska), luokka 12.5E alumiinille ja laastille M2 pohjustamatta
XXVOC-päästöjen luokitus (Ranska) luokka A+
___________________________________________________________
Säilytys: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa tiiviste säilyy
12 kuukautta valmistuspäivästä. Säilytä tiiviste kuivassa
paikassa +10° – +25 °C lämmössä suojattuna suoralta
päivänvalolta.
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Väritukku Oy
Petikontie 20, sisäpiha 2. krs
FI-01720 Vantaa Finland
Tel. +358 9 849 141
+358 8491 4426
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www.varisilma.fi
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