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Tuote
Tehdasvalm
misteinen kalkkkisementtita
asoite sisälle ja ulos. Käsin ja koneellissesti tehtävään työstöön.
Koostumus
s
Jauhettukalkkkikivi, valkossementti, kallkki ja hydrau
ulinenkalkki sekä
s
lisäaineita tartuntaa ja työstöä pa
arantamaan.
Ominaisuud
det
Pakkasen ke
estävä, kevyyesti työstettä
ävä yleistasoiite.
Käyttö
opintojen taso
oitukseen, m
myös verkotettuna. Minera
aalisille pohjille kuten beto
oni, kalkkisem
menttilaastit,
Sisä- ja ulko
vahvat kalkkkilaastit, tiili, kevytbetoni
k
jne. Sopii myyös märkätilojjen laattapoh
hjien tasoitukkseen.
Tekniset tie
edot
Lujuus:
Puristuslujuu
us 28 pv:
Vetolujuus 2
28 pv:
Raekoko:
Väri:
Kuivapaino:
Vedenimuluokka:
e:
Veden tarve
Suurin kerro
oksen paksuu
us:
Menekki:

I ÖNORM E
EN 998-1
CS IV
> 6 N/mm²
> 0,15 N/mm²
≤ 0,1 mm
nnonvalkoinen
luon
n. 12
200 kg/m³
W0
n 9-10 litraa/ssäkki
noin
4 mm
m
noin
n 1,5 - 2,5 kg//m².

Kemikaalila
ain mukainen luokitus
Tarkan, kem
mikaalilain mu
ukaisen luokiituksen saat käyttöturvalliisuustiedotte
eesta (Euroop
pan parlamen
ntin ja neuvo
oston
asetuksen (E
EG) Nr.1272
2/2008 mukaa
an) / maahan
ntuoja Kivira Oy.
Aineen luok
kitus

GHS07

GH
HS05

Huomiosana
a
Vaara
Terveydelle aiheutuviin vvaaroihin liittyyvät vaaralau
usekkeet
H315 Ärsyttää ihoa
oittaa vakava
asti silmiä.
H318 Vaurio
H317 Voi aih
heuttaa allerg
gisen ihoreaktion.
H335 Saatta
aa aiheuttaa hengitysteide
en ärsytystä..
Turvalausekkkeet - Ennalltaehkäisy
P102 Säilytä
ä lasten ulotttumattomissa
a.
P261 Vältä p
pölyn/savun//kaasun/sumun/höyryn/su
uihkeen heng
gittämistä.
Kivira Oy
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P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Turvalausekkeet – Pelastustoimenpiteet
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on
helppo hengittää.
P362 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
Laadunvarmistus
Tehtaamme laboratorion omavalvonta ÖNORM EN 998-1:n mukaan.
Varastointi
Kalvotettuna, kuivassa, kosteudelta ja pakkaselta suojattuna 12 kuukautta.
Pakkaus
Säkki 25 kg, lava 1200 kg.
Alusta
Alustan on oltava puhdas, kuiva, jäätön, pölytön, ei vettä hylkivä, kantava, eikä siinä saa olla vuotoja eikä irtonaisia
osia. Betonin pitää olla riittävän kuiva. Pohjusta käsiteltävät imevät pinnat Baumit Pitopohjusteella pohjusteella
ennen tasoitusta.
Työstö
Sekoita säkki (25 kg) 9-10 litraan puhdasta vettä, sekoita vispiläkoneella tasaiseksi homogeeniseksi massaksi,
anna vetäytyä 10 min. ja sekoita uudelleen. Älä lisää mitään muita aineita. Tuote on käyttökelpoinen 3-4 tuntia
sekoituksesta. Kerrospaksuus noin 1 mm, seuraava kerros voidaan levittää 6 tunnin kuluttua, ei suositella
käytettäväksi yli 4 mm kokonaispaksuutta. Tasoitteen on kuivuttava 24 - 48 tuntia/1mm, ennen jatkokäsittelyä.
Ohjeita ja yleistä
Ilman-, aineen- ja alustan peruslämpötilojen on oltava työstön ja sitoutumisen aikana vähintään +5 °C.
Älä työstä suorassa auringon paisteessa, korkeassa lämpötilassa tai vedossa, suojaa liian nopealta kuivumiselta,
jäätymiseltä ja sateelta.
Ilman ja alustan lämpötilat sekä ilmankosteus vaikuttavat kuivumiseen, joko nopeuttaen tai hidastaen sitä.
Myös Itävallan työyhteisön tehdasvalmiiden laastien työstösääntöjä on noudatettava niiden uusimmissa
versioissaan.
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Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön
tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa
tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme
itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen
kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kaupoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.

Kivira Oy
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