Pohjatasoite LK
Käyttökohteet
Pohjatasoite LK polymeerisideaineinen pohjatasoite
kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoille.
Tasoitteen tartuntaa maalipinnoille sekä tasoitteen
kulutuskestävyyttä voidaan parantaa korvaamalla 10%
sekoitusvedestä Lakka Lattiadispersiolla. Tuolloin
tuote soveltuu käytettäväksi myös rasitusluokan 04
vaatimusten mukaisiin kohteisiin.
Työolosuhteet
Suositeltava alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila
on oltava yli +10 °C. Kylmemmässä lämpötilassa
tasoite kovettuu hitaasti.
Alustat
Alustaksi soveltuvat betoniseinät ja -katot, laastilla tai
tiilitasoitteella tasoitetut seinä- ja kattopinnat. Alustan
tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Tartuntaa
heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) poistetaan
ennen tasoitteen ruiskutusta. Ei sovellu laatoituksen
alustaksi tai märkätiloihin. Ei suositella tapetoitaville
kipsilevypinnoille. Rakenteen liika kosteus saattaa
kellastuttaa tasoitetta tai aiheuttaa laikukkuutta.
Sekoitus
Säkillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä
5,6-6,4 litraan vettä. Tasoitejauhe lisätään puhtaassa
sekoitusastiassa
olevaan
puhtaaseen
huoneenlämpöiseen veteen. Kun koko pulverimäärä
on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin 2
minuuttia ajan, kunnes tasoitemassa on tasainen ja
ilman paakkuja. Tasoitemassaa seisotetaan noin 10 15 min (alle 15 °C:ssa 15 - 20 min) sideaineen
täydellisen liukenemisen varmistamiseksi. Tämän
jälkeen massaa sekoitetaan vielä noin 30 sekuntia.
Työn suoritus
Varmista, että edellinen tasoitekerros on riittävän
kuiva. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin
teräsliipalla. Tasoiteruiskun letkussa yön yli levännyt
massa ajetaan uudelleen pumpun kaukaloon.
Poisliipattu tasoite palautetaan astiaan ja käytetään
uudestaan.

Tekniset tiedot
Sideaine
Väri
Suurin raekoko
Vedenkesto
Vedentarve (l/20kg)
Käyttöaika
vedenlisäyksestä
Menekki (kg/m²/mm)
Kerrospaksuus (mm)
Rasitusluokka

Polymeeri
Vaalea
n. 0,6 mm
Ei vedenkestävä
6,4 – 7,2
n. 3 vrk
n. 1,2
1 – 2 mm
(osittain täyttö max. 5 mm)
RL 01-03
(disp. lisäyksellä 04)

Paloluokka

A2-s1,d0 Komission
delegoidun säädoksen
2017/2018 mukaisesti

Pakkauskoko
Varastointi

20 kg
12 kk valmistuspäivästä
kosteudelta suojattuna, kuiva
tila, irti maasta

Kuivumisaika
Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, lämpötilasta,
alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.
Työvälineiden pesu
Työvälineet pestään vedellä työvaiheen päätyttyä.
Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti tai
liottamalla haaleassa vedessä. Viemäriin joutunut
tasoite saattaa aiheuttaa viemärin tukkeutumista.
Paperisäkki voidaan hävittää polttamalla.
Laadunvalvonta
Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001
laatujärjestelmä.

Tasoitemassaa voidaan säilyttää viileässä ja
auringonvalolta suojattuna noin kolme vuorokautta
muovilla ja/tai puhtaalla vesikerroksella peitettynä.
Astian reunalle kuivunut tasoite poistetaan ja tasoite
sekoitetaan uudelleen ennen käyttöä. Ennen toista
tasoitekerrosta suoritetaan välihionta (paperin karkeus
100 - 150).
Pintakäsittely ja huolto-ohje
Tasoitettu kuiva pinta pinnoitetaan Lakka LH
pintatasoitteella. Likaantunut seinä- tai kattopinta
voidaan varovasti pyyhkiä nihkeällä liinalla. Pinta
voidaan myös tasoittaa uudelleen tai maalata.
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Työsuojelu
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyäviä
työtapoja – käytä hengityssuojainta
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